
 ٤ n ایسا یاں الا

 ررواوق افراد ا

 رڪ ياماما
 َنَّدلاآ نب هللا دع

 ھ۸۱٩ یفوتمل

 لع قابو اهدا چکر اھل اھعت

 يرل يرون





 ادق اقرار تمنا



 ىلوألا ةعبطلا

 م... / اا

ERNE 
٩ 

 ةقراشلا - ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ب ص  ۲٠٠٦٠٦فتاه ةقراشلا ٥٥۱۰۰۷۷ سكاف ٠٥١٠١٠٠۰٦٦

 www.muntada.o0rٽg.aټ : تنرتنإلا ىلع انعقوم

 باتكلل يبرعلا زكرملا

 ةقراشلا - ةدحتتملا ةيبرعلا تارامإللا

 ةقراشلا ۲٠۲۹ ب ص











 “"ناطيشلا وتاكم ةلاسر

 ىلاعت هللا قلخ» :هلظ هللا لوسر لاق :لاق ب ءادردلا يبأ نع ١-

 حيرلاك فنصو «ضرألا شاشخو براقعو تايح فنص :فانصأ ةنالث نجلا

 هل ضرألا يف ام نييزتو «يمدآلا ةنتف ىلإ ليبسلا هدنحو ناطيشلا يطعأ دق :ميكحلا لاق ١(

 رقتسمو ندبلا ناكرأ عزعزي اجييهت ةنيزلا كلت ىلإ سوفنلا جيهي وهف «هتياوغ يف اعمط

 هنأل ؛ركذلا نم نصحأ الو قثوأ ءيشب يمدآلا مصتعي الو «هرقم نع هجعزي ىح بلقلا

 ران ودعلا جيهو ءراونألا رانب ردصلا لعتشاف «راونألا تجاه بلقلا نم ركذلا جاه اذإ

 ءةوهشلا ران تدهو ءابراه ىلو بلقلا نم ركذلا ناجيه ودعلا ىأر اذإف ؛تاوهشلا

 ناطيشلل قيرط ال هنأ ملعي بل يذ لك :ميقلا نبا لاق .هديك لطبف ارون ردصلا ًالتماو

 ريصتف ةحاحلا ردق ىلع ديزيف ؛فارسإلاو ديزتلا :اهدحأ :تاهح ثالث نم الإ هيلع

 مات سفنلا ءاطعإ نم زارتحالا قيرطو «بلقلا ىلإ هلخدمو ناطيشلا ظح يهو «ةلضف
 نم نامألا لصح بابلا اذه تقلغأ ىتمف «ةحار وأ ةذل وأ مون وأ ءاذغ نم اهبولطم

 نصحلا باب حتف لفغ ىتمف ركذلا نصح يف ركاذلا نإف ؛ةلفغلا :ةيناثلا .هنم ودعلا لوحد

 .ءايشألا عيمج نم هينعي ال ام فلكت :ةغلاثلا .هحارخإ بعصي وأ هيلع رسعيف ودعلا هح لوف

 دئاكم يف ايندلا يبأ نباو ٠٠٠/١ يذمرتلا ميكحلا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 خيشلا وبأو متاح يبأ نباو ٤۸/٤( بلاطملا) ىلعي وبأو ناطيشلا

 نبا هاور ٠١٦1/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .هيودرم نباو ١٠۳۹/١( ةمظعلا)

 نانس نب ديزي ةمجرت يف ٠١۷/۳ ءافعضلا يف نابح نباو ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يبأ

 نانس نب ديزيو ۱۸۹/۲ سودرفلا دنسم يف يمليدلا ىلإ هتبسن يديبزلا دازو .هفعضو
 ريكانم ۲٤۸/۷ نازیملا يف هل قاس م يئاسنلا هکر تو هریغو نیعم نبا هفعض هتاور دحأ

 ةلاهحل ؛فيعض دنسب ىلعي وبأ هاور 1۸٦/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .اهنم اذه
 :هعفري ينشخلا ةبلعت يبأ نع 40/۲ مكاحلا جرخأ نكل .مهضعب فغضو هتاور ضعب
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 :لاقف هل رمع دنع “'ناليغلا انركذ :لاق «ورمع نب ريسي نع -۲

 نكلو «هيلع ىلاعت هللا هقلخ ىتلا هتروص نع ريغتي نأ عيطتسي ال ادحأ نإ

 .اونذأف ًائيش كلذ نم متيأر اذإف «مكترحسك ةرحس مه

 نع ل هللا لوسر لس :لاق «ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع -۳

 .(نجلا ةرحس مه» :لاق «ناليغلا

 .هلثم بط رباح نع ٤-

 قو الإ نيملسملا نم تيب لهأ نم ام :لاق «رباح نب ديزي نع ٥-
 اودغتف اولزن مهؤاذغ عضو اذإ «نيملسملا نم نجلا نم مهتيب فقس

 .مهنع مهب هللا عفدي «مهعم اوشعتف اولزن مهءاشع اوعّضَو اذإو «مهعم
 ال اشورفم تیب يف نوکی شارف نم ام :لاق «مزاح بأ نب سيق نع ٦-

 .ناطيشلا هيلع مان الإ ؛دحأ هيلع ماني

 ف

 قشنا ذإ ىسلجبم يف انأ امنيب :تلاقف «ءىشلا ضعب نع اهلأسأ ءارفع

 «بالكو تايح فنصو «ءاوهلا يف اهب نوريطي ةحنجأ مه فنصف :فانصأ ةئالث نجلا

 .حيحص ثيدح وهو .نونعظيو نولحي فنصو
 .لوغ :هدرفم (۱)

 يف بهو نبا كلذك هحجرحأف «لسرملا امأف ؛الوصومو السرم ثيدحلا اذه فنصملا ىور (۲)

 يق خيشلا وبأ هحرحأ دقف «لوصوملا امأو .لسرم هنأ الول حيحص هدنسو ٠١١ عماجلا

 ۲۹۰/٤. ينابلألل ةفيعضلا رظنا .فيعض هدانسإو ٠١٠/١ ةمظعلا
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 لثم رأ م «رامحلا لثم وأ «لَّمحلا لثم دوسأ هنم يلع طبهف «يقيب فقس

 «ةريغص ةفيحص هتعبتو « ينديري نم اندف :تلاق «هتعاظفو هقلخو هداوس

 ليبس الف :دعب امأ «بكع ىلإ بكع بر نم :اهيف اذإف ؛اهتأرقف اهحتفف

 انأو «ِءاج ثيح نم عحرف :تلاق ‹نيحلاصلا تنب ةحلاصلا ةأرملا ىلإ كل

 .مهدنع ناکو ‹باتكلا ينْنَرأف :نسح نب نسح لاق «هيلإ رظنأ

 نمحرلا دبع تنب ةرمع ترضح امل :لاق «ديعس نب ىيحي نع -۸

 مساقلاو «ريبزلا نب ةورع مهيف «نيعباتلا نم سان اهدنع عمتحا ءةافولا

 ءاهيلع يمغأ دقو اهدنع مه انيبف «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو دمحم نبا

 ٌعذج هنأك طقس دق دوسأ نابعث ذإ «فقسلا نم "اضيق اوعمس ذإ

 هللا مسب :هيف بوتكم «ضيبأ قر طقس ذإ ءاهوحن يوهي لبقأف «ميظع

 نيلاصلا تانب ىلع كل سيل «بكع ىلإ بكع بر نم «ميحرلا نمحرلا

 .لزن ثيح نم جرح ىقح “اَمَس باتکلا ىلإ رظن املف ,ليبس

 ةيقلكسم ءارفع نب فوع ةنبا تناك :لاق هل كلام نب سنأ نع -۹

 هدي عضوو ءاهردص ىلع بو دق يجٽزب الإ ترعش امف ءاهشارف ىلع

 تعقو تح ضرألاو ءامسلا نيب يوهت ءارفص ةفيحص اذإف ؛اهَقَلَح يف
 بنتحا ؛نيكل ىلإ نيكل بر نم :اهيف اذإف اهأرقف اهذحأف «يردص ىلع
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 .باقعلاو غزولاو عدفضلاو برقعلل نوکی :تاوصألا نم ضيقنلا )1(

 .دعص يأ (۲)
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 ‹ىقلح نم هديب لسرأو ماقف ءاهيلع كل ليبس ال هنإف ‹«حلاصلا دبعلا ةنبا

 :تلاق «ةاشلا سأر لثم تراص ىتح تَّمروتساف بکر ىلع هديب برضو

 اذإ !يحأ ةنبا اي :تلاقف ءاه كلذ تركذف ءاهنع هللا يضر ةشئاع تيتأف

 اهظفحف :لاق .هللا ءاش نإ كرضي نل هن هنإف ؛كبايث كيلع يعمجأف «تظح

 .ادیهش ردب موی لتق ناک هنإف ؛اهيبأب هللا

 نم نالجر ٌمدق :لاق «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع ٠١-

 اذإ «هرکذ عضوع اذك ةيحان نم اناك اذإ تح ءامح سورع لإ عجشأ

 اهرمأب يل نإ :تلاق ءاهّرُهجُت انل ًاسورع :الاق ؟ناديرت ام :تلاق «ةأرماب

 ينإف :تلاق ءاهيلع ارم اغرف املف «ٌيلع اًرمف امُّتغرف اذإف ءاملع هلك

 اأ قح رحآلا نابقاعتي العحو ءامهيريعب دحأ ىلع اهالمحف «امكّتعبم

 ةعاس اهارظتناف ءاهب احانأف «ةحجاح يل نإ :تلاقف «لمرلا نم ًابيثك

 انأ اذإف ؛ هبلطأ تحجرحخف :لاق « ًأطبأف اًهرثأ يت امهدحأ بقهذف «تأطبأف

 تذحأو تبكرف تعجر «كلذ تيأر املف «هدبك لكأت هنطب ىلع اهب
 كتيأر "تلق «تعرسأ دقل :تلاقف يل اح ضرتعاف «ثعرسأو اقيرط

 انيديأ نيب نإ :تلق ؟كل ام : :تلاقف رفا ينتأرف «يبکر اف «تأطبأ

 هتكلهأ هيلع هب توعد نإ ءاعدب كربحأ الفأ :تلاق ارئاح ًالاظ اناطلس

 امو تاومسلا بر مهللا :لق :تلاق ؟وه ام :تلق ؟هنم كقح كل دحأو

 .هايإ هدم دعب هست جرحا :اریفز رفز (۱)
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 برو «أتَرْذأ امو حايرلا برو «تّلقأ امو نيضرألا برو «تّلَأ

 لالجلا وذ ضرألاو تاومسلا عيدب نالا تنأ «تّلضأ امو نيطايشلا

 هنإف نالف نم يقح يل ذُخف «هقح ملاظلا نم مولظملل ذحأت «ماركإلاو

 اعد اهاصحأ اذإ تح يلع اهددرُث تلعجف « يلع اهيددرف :تلق !ينملظ

 نم ران تلزاف :لاق !يحأ تلكأو ينتملظ اهنإ مهللا :لاق ءاهيلع اهب

 :لاق .انهه ةقشو انهه ةقش تعقوف «نيتنثا اهتقشف اهتأوس يف ءامسلا

 سانلاب بعلتو «لطبت نجلا نمف لولا امأو .سانلا لكأت “ىّلعسسلا يهو

 .كلذ ىلع ديزت ال «طّرَضْثو

 نأ لوغلا انيأر اذإ ارم :لاق هل صاقور يأ نب دعس نع

 .:الصلاب يدانن

 ديعس نب ةسبنع دنع تنك :لاق « يلجعلا ليفن نب ةيواعم نع -۲

 بجعأ ام :ةسبنع هل لاقف «ليهس نب ةبلعت هيلع لحدف -ًيرلا يضاق-

 رحسلا ءاج اذإف «رّحّسلا يق هبرشأ يل ابارش عضأ تنك :لاق ؟تيأر ام

 ناك املف «سي هيلع تأرقو بارش تعضوف ايش هنم دحأ ملف تفح

 .تيبلا لوح رودي ىمعأ ناطيشلا اذإو «هلاح ىلع هتيأرف هتئج رجسلا

 .نجلا ةرحس «ناليغلا ثبحأ يهو )١(
 نسحلا نأ الإ «تاقث هلاحرو ۷۸/٤ رازبلا هاور ۱۳٤/٠١: عمحملا يف يمشيملا لاق (۲)

 . ٤٠١/۲ دئاوزلا رصتخ رظنا .بسحأ اميف دعس نم عمسي مل «يرصبلا
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 لوُعلا نإ :يع يبلل تلق :لاق 4ف يراصنألا بويأ يأ نع ٣-

 (ٍإ هللا لوسر يبيجأ :لقف اهتيأر اذإ» :لاق ؟يل وه نم يلع لخدت
 تیتأف ءاهشلخف «دوعأ ال :تلاقو «ينتعدخف ايتذحأف «اهتيأرف :لاقف

 .دوعت ال نأ يل تفلحو اهيل :تلقف (؟كريسأ لعف ام» :لاقف ي يبلا

 ال نأ ثفلحف «ىرحأ ةرم اهذحأف «بذكلل ةدواعُم يهو تبذك» :لاقف

 اهتذحأ :تلقف (؟كريسأ لعف ام» :لاقف ي يبلا تیتأف ءاهتیلخف «دوعت

 «اهتذحخأف تداعف .(دوعتس تبذك» :لاق .اهتيلخف «دوعت ال نأ تفلحف

 ءاهيلخف ناطيش َكْبَرَقي م هلق اذإ ءيشب كربحأو «ينع لح :تلاقف
 (؟كريسأ لعف ام» :لاقف يب يبلا تيتأف :لاق «يسركلا ةيآ ًارقا :تلاقف

 .بوذک يهو تقدص» :لاقف .هتربخأف

 هطئاح ةرمث عطق هنأ ؛هلط يحرزخلا يدعاسلا ديسأ يبأ نع ٤-

 سفت و هرم قرستف «هتبرشم ىلإ هفلاخت لوُعلا تناكف «ةفرغ يف هلعجف

 اذإف ؛اهنم عمتساف «لوغلا كلت» :لاقف ي يبلا ىلإ كلذ اكشف «هيلع

 ل هللا لوسر ييجأ هللا مساب :لقف -"اهبح و ينعي :لاق- اهَماحتقا تعم

 .كلذ ريغ اهيف ليقو «شورلا :ليقو «نيرادلا نيب ةوكلا :ةوهسلا (۱)

 ٠١۸/١ يذمرتلاو ٠٠٠/١ دمحأو ٩۹٤/٦ ةبيش يبأ نبا هحرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)
 يناربطلاو ٠١٤۸/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ناطيشلا دئاكم يق ايندلا يب باو .«هنسحو

 يأ نع ۸٠۲/۲ يراخبلا هجرحأ امك .لئالدلا يق ميعن وبأو ٠۲/۳ مكاحلاو ۴٤

 .ةريره
 .توصلا :بحجولا (۳)
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 لئ هللا يبن لإ بهذأ ينفلكت نأ [نفعا] !ديسأ ابأ اي :تلاقف .لعفف

 ‹كرمت قرسأ الو كتيب ىلإ كفلاحأ ال ىلاعت هللا نم اقثوم كيطعأو

 ىلع اهؤرقتو «كلهأ فلاخُت الف كتيب ىلع اهؤرقت ةيآ ىلع َكْلْذَأو

 ءاهنم هب يضر يذلا قثوملا هتطعأف :لاق .هؤاطغ فشكي الف كئانإ

 يسا ٠ ‹يسركلا ةيآ :اهيلع كلدأ تلاق يتلا ةيأآلا :لاقو

 :لاق .طبرّض اهو تلو نيح اهتصق هيلع صقف لب يبنلا ىتأف .طرضق

 ۳ «بوذک يهو تقدص»

 ينربحأ :لط لبح نب ذاعمل تلق :لاق «يلؤدلا دوسألا يأ نع ٠-

 ةةدص ىلع ل هلا لوسر ىلع :لاقف ؟هكنعأ نيح ناطيشلا ةف ىع

 تربحأف ءاناصقن هيف تدحوف :لاق «ةفرغ ىف رمتلا تلعجف «نيملسلا

 تقلغأو ةفرغلا تلحخدف «هذخأي ناطيشلا اذه» :لاقف «كلذب يي هللا لوسر

 روصت مث «ةروص يف َروصت مث «بابلا تيشحف ةميظع ةملظ تءاجف «بابلا

 لك أي لعجف «ٌيلع يرازإ تددشف «بابلا قش نم لحدف «ىرحأ ةروص يف

 !هّللا ودع اي :تلقف «هيلع يادي تفّتلاف «هنطبضف هيلع تبثوف «رمتلا نم

 ‹نيبيصن نح نم انو «ريقف انأو لايع وذ ریبک ينإف «ينع لح :لاقف

 .ربدلا :تسإلا ()

 يناربطلاو رصن نب دمحمو ناطيشلا دئاكم ين ايندلا يبأ نبا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 ۲۹۳/۱۹ یناربطلا هاور :۳۲۳/۹ عمحلا يف يمثیملا لاق .لئالدلا يف ميعن وبأو ۹

 .فعض مهضعب يلو مهلك اوقنو هلاجرو
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 اخف اهنم انجرخأ ثعب املف «مكبحاص ثعبب نأ لبق ةيرقلا هذه انل تناكو

 ام لإ هللا لوسر ربخأف لكا ليربح ءاجو «هتيلخف كيلإ دوعأ نلف «ينع
 ؟لبج نب ذاعم نیا :هیدانم یدانف «حبصلا ل هلل لوسر یلصف «ناک

 هنإ امأ» :لاقف «هتربحأف (؟كريسأ لعف ام» : هللا لوسر لاقف «هيلإ تمقف

 نم لحخدف ءاجف «بابلا يلع تقلغأو «ةفرغلا تلحدف :لاق ««دعف دوعيس

 ةرلا يث هب تعنص امك هب تعنصف «رمتلا نم لكأي لعجف «بابلا قش
 لقت ملأ !هللا ودع اي :تلقف .كيلإ دوعأ نل ينإف «ينع لح :لاقف «ىلوألا

 ةمتاخ مكنم دحأ أرقي ال هنأ :كلذ ةيآو «دوعأ نل ينإف :لاق ؟دوعت نل كنإ

 .“"ةليللا كلت هتيب يف انم دحأ لحديف «ةرقبلا

 هل طئاح ىلإ ف تباث نب ديز جرح :لاق «قاحسإ يأ نع ٦-

 لا انتباصأ نجلا نم لحجر :لاق ؟اذه ام :لاقف . "بلح هيف عمسف

 «ةيناثلا ةليللا جرح مث «معن :لاق ؟هن وبیطتفآ «مکر امن نم بیصن نأ اندرأف

 «ةنسلا انتباصأ نجلا نم لحر :لاق ؟اذه ام :لاقف «َدَبَلح اضيأ هيف عمسف
 نب ديز هل لاقف .معن :لاق ؟هنوبيطتفأ «مكرامن نم بيصن نأ اندرأف

 .يسركلا ةيآ :لاق ؟مكنم انذيعي يذلا ام ينربخت الأ :تباث

 .هاحج رخ مو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو o۱/۱ مكاحلاو o1۰ يناربطلا هجرحخُأ (۱)

 .اتوص يأ (۲)

 .فافجلاو طحقلا يأ (۳)
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 اهيف عمسف ةلخن وأ ةرجش ىتأ الحر نأ ؛ملسم نب ديلولا نع -۷

 انل نإ :لاقف «هيلإ لزاف «يسركلا ةيآ ارقف «بَجُي ملف مّلكتف ةكرح
 .ةرجشلا نم هب ينتلزنأ يذلاب :لاق ؟هيوادن مبف ءًاضيرم

 معزف «ميظع لبج لصأ يف انلزاف انججح :لاق ءرذنملا يأ نع -۸

 ام !ريهش ابأ اي :تلقف .ءاملا نم لبقأ دق خيش اذإف «هنكست نحما نأ سانلا

 مم :لاق ؟طق ائيش كلذ نم تيأر له له ؟اذه مکلبج نم نورکذت

 اتیب ت تینتباف لَو ىلع لبجلا تدعصف ءامُهسأو يل ًاسوق ًاموي تذحأ

 ال يزن تلبقأ دق "یوْزألا اذإف ؛هيف تشكمف ءءام نیع دنع ةرجش نم

 اشبك تيمرف «اهوح تّضبرو نيعلا كلت نم تبرشف «ًاعيش فاخت

 بهذ الإ ءيش لبجلا يف يقب امف «حئاص حاصف «هبلق هبلق تأطحأ امف اهنم

 ريم يبأ ىلع ريطلا سبح اهدروأ “ّرّيَعو «فيحأ دقو هلایخ ىلع ودعي

 1 !كليو :غبصألا نبال ليقف < «نيعلا قارب ضيبأ ريسلا لثم مهس هل عقوف

 نیح هللاب ذوعت هنأل :لاق ؟ !كليو :لاق .عيطتسأ ال !كليو :لاق ؟هلتقت

 .تننأمطا كلذ تعم املف .لبجلا ىلإ دنسأ

 انأو كيف تلحد :يناطيش لاق :لاق «جاجحلا نب سيق نع -۹

 .فوح ىلع يأ (۱)

 .لعولا نم ىنألاو ركذلا ىلع عقت يهو ةيورأ اهدرفم (۲)
 .تماقأو ضرألاب تقصلو اهمئاوق توط يأ (۳)

 .رامحلا :ريعلا )٤(
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 :لاق ؟كاذ ملو :تلق :لاق .روفصعلا لثم مويلا كيف انأو ء«روزجملا لثم

 .لوزهم نمؤملا ناطيش :لاق 4ظ هللا دبع نع -۰
 نب نمؤملا نإ» :كب هللا لوسر لاق :لاق 4فط ةريره يأ نع ١-

 .''«فسلا يف هريعب مك دحأ يضنُي امك هناطيش

 يعمو هلط رمع ىلإ ادفاو تجرح :لاق «ىلاولا دلاخ يبأ نع -۲

 هيفو ۳۸٠/۲ دمحأ هاور ۱١١/١: عمحملا يف يمثيملاو ۲٦۳۲ مقر ينغملا يف يقارعلا لاق ()

 نبا فعضل فيعض دنسب ىلعي وبأ هاور :۳۸۲/۷ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .ةعيف نا
 :يضني ٠١۲/١ رداونلا يف ميكحلاو ۱۸١/٤ سودرفلا يت يمليدلا كلذك هاورو .ةعيه
 تحت اريسأ هلعحو هل هلالذإ ةرثكل الوزهم يأ :اوضن هلعجيو هلزهي يأ :يضنيل :ةياور فو
 سكع هسكع مكحو «هودع ىلع هطلسو هللا هزعأ هللا ناطلس زعأ نمو «هفرصتو هرهق
 هنأل .رفسلا يف هريعب مكدحأ يضني امك هناطيش يضني :لازي ال نمؤملا نأ رهظف همكح

 هللا رک ذب زرتحا «هتاوهش يهو هسفنل ضرتعا اذإو «هبر ةفرعع هنع زرتحا هبلقل ضرع اذإ
 ناطيشو «كلذل اوضن ريصيف هتلوح لاقثأ هرفس يف مشحتي ريعبلاف ؛هوضني ادبأ وهف
 بلكلا رحزم. هنم فقوف « هلل ءافولاو ةعاطلا نم هاري امل هنم هظيغ لاقثأ مشحجتي نمؤملا

 ام ناطيش نع دحأ صلختي ال هنأ ىلإ هوحنو كلهي نود يضني :ب هريبعتب راشأو «ةيحان
 اه رحآ ال ةدهاحج هدهاجم لاري ال دبعلاو «هعزانيو بلقلا دهاجج لازي ال هنإف ءاسح ماد
 نع طق ينغتسي ال كلذ عمو «هل داقني الو هيلع ىوقي لماكلا نمؤملا نكل ؛توملا الإ
 ىلإ ةحوتفم نيطايشلا باوبأف ايح ماد ام هنإف ؛هندب يق يرجي مدلا ماد ام ةعفادملاو داهجلا

 ناك امهمو ءاهريغو ةورثلاو عمطلاو ةدحلاو بضغلاو ةوهشلا :يهو «قلغنت ال هلق
 ابأ اي :نسحلل لحر لاق .ةدهاجاو ةسارحلاب الإ عفدي من لقاع ريغ ودعلاو احوتفم بابلا

 هنكل «هنم نمؤملل صالح الف .ةحار اندجول مان ول :لاقو «مسبتف ؟سيلبإ مانيأ !ديعس
 .هناقيإ رادقمو هناعإ ةوق ردق ىلع كلذو هتوق فيعضتو هعفد نم ليبسب
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 ناطيشلا دئاكم ةلاسر ةبوتلا بانك

 «مهتبلحجو ناملغلا تاوصأ تعمسف «يفلع يلهأو الزام انلزتف يلهأ

 :اولاقف مهتلأسف «َحرط ءيش ةبجو تعمسف ‹«نآرقلاب ينوص ٌتعفرف

 .اوبهذو اّنّوَقلَأ نآرقلاب كتوص تعفر املف ءانب تبعلف نيطايشلا ١ انتذحأ

 ناطيشلا نإ» :لاق ي هللا لوسر نع هل كلام نب سنأ نع -۴

 مقا هللا يسن نإو ‹ستخ هللا رکذ نإف «مدآ نبا بلق ىلع ُةَمْطَخ عضاو

 .'(هبلق

 مزال ناطيشلا نإ «هدیب يسفن يذلاو :لاق ءءازوجلا يبأ نع ٤

 نباو ۲۷۹/۷ یلعی وبأو ناطیشلا دئاکم يف ایندلا يبأ نبا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 محا يف يمثيملا لاق ٠٠٠/۲ ناعبإلا بعش يت يقهيبلاو ركذلا يف بيغرتلا يق نيهاش

 يف يريصوبلا لاق .فيعض وهو ةرامع يبأ نب يدع هيفو ىلعي وبأ هاور : ۷

 نم دهاش هلو «هتاور ضعب فعضل فيعض هدانسإو ىلعي وبا هاور ۳۱٠/۹: بفاحتإلا

 .هاحرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ۰/۲ مکاحا هاور سابع نبا ثیدح

 لفغ نإو « «سنخ هللا ركذ إف ؛ساوسولا هبلق ىلع الإ دولوم نم ام :هظفلو.:تلق

 يف ءايضلا هححصو .[«سلاإ] 4 @) ساتحلا ساوسولا :یلاعت هلوق وهو «سوسو

 الل نسو ؛هراقتم ريطلا نم مطخلاو هفنأو همف يأ :همطخ عضاو ٠۷١/٠٠١ ةراتحخللا

 سنخ یلاعت هللا رکذ اذإف :ةخسن يفو .نإف مدآ نبا بلق ىلع :اهمفو اهفنأ مدقم

 هتمزالم ردق ىلع ناسنإلا نم ناطيشلا ددين :هبلق مقتلا هللا يسن نإو «رحأتو ضبقنا

 ءايندلا ركذ بلقلا ىلع بلغ امهم :يلازغلا لاق .نوتوافتم كلذ يف سانلاو «ركذلبل

 هللا ركذ ىلإ بلقلا فرصنا امهمو «سوسوف الاجج ناطيشلل تدحو ىوهلا تايضتقمف

 ًادبمو «اهوکلمو ناطيشلا دنج اهحتتفا كق بولقلا رثكأو «هلاحي قاضو «ناطيشلا لحترا

 ناطيشلا توق نع بلقلا ةيلختب الإ كلذ دعب اهحتف نكمب الو «ىوهلا عابتا هئاليتسا

 .هللا رك ذب هترامعو ‹تاوهشلاو ىوهلا وهو
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 «مهسلاحم يف مهنورت امأ «ىلاعت هللا رك ذي نأ هبحاص عيطتسي ام «بلقلاب

 هلام ءًافلاَح الإ یلاعت هللا رکذی ال هموی ةَماَع مهدحأ ىلع ياي «مهقاوسأو
 يكبر ترڪ ذ اذا ۾ :ًأرق مث .هللا الإ هلإ ال :هلوق الإ ٌدرَط بلقلا نم

 .[«سرب] 4( اًروفُتَمهربْذَأ َىلَعأوَلَو ردح نارق

 اا 2

 .هبلق ىلع هاف رغاف «هقتاع ىلع هقنَع وال ‹هرهظ َراقف

 لک هللا يدي نيب یقلم مدآ نبا ادإف ترظن :لاق (فرطم نع ٦-

 .سیلبإ هب بهذ هک رت نِإو «همصع همصعی نا ءاش ناف «سيلبإ نيبو

 كت اذإف ؛قوثوم سيلبإ نإ :لاق هلظ ورمع نب هللا دبع نع -۷
 .هكيرحگ نمف ضرألا هجو ىلع ًادعاصف نینثا نیب توکی رش لکف

 أي ناطيشلا نإ» :لاق يي ىبنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 اذإف ؟هللا قلخ نم :لوقيف .ىلاعتو كرابت هللا :لوقيف ؟كقلخ نم :لوقيف مكدحأ
 .هنع بهذي كلذ ناف ؛هلوسرو هللاب تنم :لقيلف كلذ مكذحأ دجو

 كَحضي «ناهّكولا ىعدي ءوضولا ناطيش :لاق «نسحلا نع -۹

 .حتاف يأ (۱)

 يف يراحبلا هجرخا امک ۳۹۲/۱ نابح نباو 1٦ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 جيرخت يت يقارعلا لاق .ظفللا يف ريسي فالتحا عم ةريره يبأ نع ۱٠۹٤/۳ هحيحص
 قفتم وهو «تاقث هلاجرو مهديناسم يف ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور : ٠١١۸/٤ ءايحإلا
 .ةريره يأ ثیدح نم هيلع



 .نيطايشلا دشأ وه :لوقي سواط ناكو .ءوضولا ىف سانلاب

 دباعو ملاع ناك :لاق «نيرصبلا ضعب نع مصاع نب ىلع نع ٠-

 قّرفُت نأ ىلع ردقن ال الإ :سيلبإل نيطايشلا تلاقف هللا يف نْیيخاوتم

 دباعلا لبقأ ذإ «دباعلا قيرطب سلجف .امه انا :هللا هنعل سيلبإ لاقف .امهنیب

 .دوجسلا رَ هينيع نيب ربك خيش لائم يف هيلإ ماق سيلبإ نم اند اذإ تح

 .هنع كلأسأ نأ تببحأ ِءيش 0 يردص يق كاح دق هنإ :دباعلل لاقف

 :سیلبإ هل. لاقف .هنع كئربحأ ملع يدنع نکي نف «لس :دباعلا هل لاقف

 ءاملاو رجشلاو لابجلاو ضرألاو تاومسلا لعجي نأ كك هللا عيطتسي له

 اذه نم صقني نأ ريغ نمو «أيش ةضيبلا يف ديزي نأ ريغ نم ةضيب يف

 ديزي نأ ريغ نمو ايش اذه نم صقني نأ ريغ نم :دباعلا هل لاقف ؟ًئيش

 تقلا مث «هضما :سيلبإ هل لاقف «دباعلا فقوف «بْحعتلاک !ًاعیش اذه يف

 م. .یلاعت هللا یف اکاش هتلعجف « هتكلهأ دقف اذه اأ : :لاقف «هباحصأ ىلإ

 هيلإ ماق سيلبإ نم اند اذإ ىح ٌلبَقُم وه اذإف ؛ملاعلا قيرط ىلع سلح

 كلأسأ نأ تببحأ ءيش يردص يف َكاَح دق هنإ !اذه اي :لاقف «سيلبإ

 :سيلبإ هل لاقف .كتربخأ ملع يدنع نكي نإف «لَس :لاعلا هل لاقف .هنع

 ءاملاو رجشلاو لابحلاو ضرألاو تاومسلا لعج نأ كبك هللا عيطتسي له

 اذه نم صقني نأ ريغ نمو ءًائيش ةضيبلا يف ديزي نأ ريغ نم ةضيب يف

 ديزي نأ ريغ نم ركنملاك سيلبإ هيلع ٌدَرف :لاق .معن :ملاعلا هل لاقف ؟ًعيش

 .خسرو هيف رثأ يأ )١(
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 ك :ملاعلا هل لاقف ؟انيش اذه نم صقني نأ ريغ نمو ؟اتيش اذه ي
 4 ر نوکیف نک ل لومي نأ اَ دارا 1دا | رم امنا :لاقو ‹راهتىناب
 ت اذه لبق نم :هباحصأل سيلبإ لاقف [۸۲:سی]

 یلع ءاکب كش ناطيشلا :لاق ‹«خايشألا ضعب نع ناوفص نع ١

 .ايندلا يف هايإ هناتفإ نم هتاف امل ءهلهأ ضعب نم تام اذإ نمؤملا

 وبأ مدآ نأ امك «نجملا وبأ سيلبإ :لاق «باهش نبا نع -۲

 .مهوبأ وهو نجلا نم سيلبإو مهوبأ وهو سنإلا نم مدآو «سنإلا

 تريغت «سيلبإ ىلاعت هللا نعل امل :لاق ءريبج نب ديعس نع ٣“

 ةمايقلا موي ىلإ ةنر لكف ءَ نر «ًعزجف «ةكئالملا ةروص نع هتروص
 .ىرخأ ةنر نر ةكع ىلصي ًامئاق لب يبنلا ىأر الو :ديعس لاق .اهنم

 هنيرذ هيلإ تعمتجا ىرحأ ةنر نر ةكم 4 يبلا حتتفا الو :دیعس لاق

 «مهنيد يف ين مهونتفا نكلو «كرشلا ىلإ دمحم ةمأ اودرت نأ اوس وسايا :لاقف
 .رعشلاو حولا مهنيب اوشفاو

 هنعل رحت سيلبإ ىلاعت هللا قلح امل :لاق هه سابع نبا نع ٤-
 .ىلاعت هللا

 دحاو لك لعج دق «هدلو نم ةسم سيابإل :لاق «دهاحج نع ٥-

 يبأ نباو ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يبأ نبا هجرحأ :ردلا ين يطويسلا لاق «لسرم هدانسإ (۱)
 ٠٦۷۸/١. ةمظعلا ي خيشلا وبأو ۲٠٠٠/۷ متاح

 ميشايخلا يق سفنلاو توصلا دم :ريخنلا (۲)
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 مادو طوسمو «روعألاو ريف :ركذف مهام“ مث «هرمأ نم ءيش ىلع مهنم

 قشو « روبقلاب رمأي يذلا تابيصلا بحاص وهف :ربث امأف .روبنلزو

 انزلا بحاص وهف :روعألا امأو .ةياهاجلا ىوعدو «دودخلا مطّلو «بويجلا

 ىقليف عمسي يذلا بذكلا بحاص وهف :طوسم امأو .هنيزيو هب رمأي يذلا

 الجر تیر دق : مش لوقيف «موقلا ىلإ لجرلا بهذيف «ربخلاب هربخيف لحرلا

 يذلا وهف :مساد امأو .اذكو اذکب ينثدح هما ام يردأ امو «ههحجو ُفرعأ

 وهف :روبنلز امو .مهيلع هبضغيو «مهيف بيعلا هیر هلهأ ىلإ لحرلا عم لحدي

 .قوسلا يف هتيار زكر ي يذلا «قوسلا بحاص

 يل هدونج ثب سيلبإ حبصأ اذإ :لاق هه ىسوم يأ نع ۳٦

 لزأ مل :لئاقلا هل لوقيف .ّاّثلا هّسبلأ املسم لضأ نم :لوقيف «ضرألا

 لزأ م :رحآ لوقيو .جوزتي نأ كشوي :لاق .هتأرما قلط ىح نالفب

 قح نالفب لزا م :رحآ لوقيو .ربَي نأ كشوي :لاق .ع ىح نالفب

 .تنأ :لاق .رمخلا برش تح نالفب لز م :رحآ لوقیو .تنأ :لاق .ینز

 .تنأ تنأ :لوقيف .لتق ىقح نالفب لزأ ل :رخآ لوقیو :لاق

 :ةًأرملل لاق ناطيشلا نأ تعمس :لاق « «حلاص نب نسحلا نع -۷

 تنأو «ىطحأ الف هب يمرأ يذلا يمهس تنأو «يدنج فصن تنأ

 .تحاح يق يلوسر تنأو «يرس عضوم

 .كالملا :روبثلا )١(

۳ 



~Aهل ادب دقو- ناطيشلل بهار لاق :لاق «هبنم نب بهو نع -: 

 ناك اذإ دبعلا نإ قدح ا :لاق ؟مهيلع كل نوعا د ينب قالحخأ ي
 .ةركلا نايبصلا بلقب امك هال ادیدح

 ع

 لسري هللا هنعل سيلبإ لعح يي يبنلا ثعب امل :لاق «تباث نع -۹
 ءيش اهيف سيل مهفحعب هبلإ نوعيجيف لك يبلا باحصأ لإ هنيطايسش

 . لثم ًاموق انبحص ام :اولاقف ؟ائیش مهنم نوبیصت ال مکل ام :مهه لوقيف
 نوبيصت كلانه ءايندلا مه َحَتفت نأ ىسعف مهب دیور :لاقف .ءالؤه

 ٠ مھنم مکتحاح

 يرجي وهو «ناطيشلا نم اوجنن فيك :لاق 4ط رمع نبا نع ٠-
 !؟مدلا یر انم

 اذكه ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يأ نبا هاور ٠٠١١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(
 ديمح نب دبعو دمحأو ةبيش يأ نبا ةصقلا هذه ضعب جرحأ دقو :يديبزلا لاق .السرم
 اعم يقهيبلاو ميعن وبأو هيودرم نباو يناربطلاو ريرج نباو يئاسنلاو هححصو يذمرتلاو

 اهيف نوعمتسي ءامسلا يف دعاقم مه نيطايشلا ناك :لاق «سابع نبا نع ةوبنلا لئالد
 كلذ اوركذف ءاوعنم لي هللا لوسر ثعب املف ًاعست اهيف اوداز ةملكلا اوعم اذإف يحولا
 يف ثدح رمأل الإ اذه ام :سيلبإ مه لاقف «كلذ لبق اهب ىمرت موجنلا نكت ملو سيلبإإل
 «هوربخأف هوتأف «نيلبج نيب يلصي ًامئاق لي هللا لوسر اودجوف هدونحج ثعبف «ضرألا
 نع لئالدلا يف ميعن وبأو يدقاولا جرحأو .ضرألا ف ثدح يذلا ثدحلا اذه :اولاقف
 ءايسلا نم نيط يلا تعتم ل هلل لوسر هيف ابق يذلا مويا ناك ال :لاق ءرمع نبا
 ابنت تح یسیع عفر ذنم محنب مري ل :لاق «بعک نب يأ نع اجرخأو .بهشلاب اومرو
 ٤ .اهب يمر ي هللا لوسر
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 «مدآ نباب َةَمَل ناطيشلل نإ» :لاق هعفري بط دوعسم نبا نع ٤١-

 :كّللا َةَمَل امأو .قحلاب بيذكتو «رشلاب ڈی :ناطيشلا ةمل امأف .ةّمَل كلمللو

 هللا نم هنأ ملعيلف ايش كلذ نم دجو نمف «قحلاب قيدصتو «ريخاب داعيإف

 نطيشلا :ًارق م ‹ناطيشلا نم ذوعتيلف ىرخألا دجو نمو « هللا دمحیلف

 هللاو داضَقَو هتم فْ ڪعب هٿ هاو ءاهخمقاب مزاد رفقا ذيب

 TT 4 ّميلَع عسو

 و

 سيلبإ سايب م الإ ًايبن هللا تعب ام :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۲

 .ءاسنلاب ُةكلهي نأ

 ىلإ لرتأ ال سيلبإ نإ» :لاق ل هللا لوسر نع 4ظ ةمامأ يأ نع -۳

 :لاق .اتيب يل لعجاف ءًاميجر ينتلعجو «ضرألا ىلإ ينتلزنأ !بر اي :لاق «ضرألا

 يل لعجاف :لاق .تاقرّطلا عماجمو قاوسألا :لاق .ًاسلجم يل لعجاف :لاق .ماَمحلا

 .رکنسُم لک :لاق .ابارش يل لعجاف :لاق .هيلع هللا مسا رکذی ل ام لَك :لاق .ًاماعط

 لعجاف :لاق .رعشلا :لاق .ًنآرق يل لعجاف :لاق .رامزملا :لاق .ًَدوُم يل لعجاف :لاق

 .السر يل لعجاف :لاق .بذكلا :لاق .اةيدح يل لعجاف :لاق .مشولا :لاق .ًباتك ي

 متاح يأ نباو ريرج نباو ٠۰٠/٦ یربکلا يف يئاسدلاو هنسحو ۲۱۹/۰ يذمرتلا هجرحا (۱)

 دارأ :ريث ألا نبا لاق .بلقلا يق عقت ةرطخلاو ةمهلا :ةمللا .۲۷۸/۳ نابح نبا هححصو

 ‹كلملا نم وهف ريخلا تارطحخ نم ناك امف «هنم برقلاو هب ناطيشلا وأ كلملا ماهإ

 وند يأ :ةمل ناطيشلل :هلوق يف ليقو .ناطيشلا نم وهف رشلا تارطحخ نم ناكامو

 .وند يأ :ةل كلملل كلذكو
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 .«ءاسنلا :لاق .دئاصم يل لعجاف :لاق .ةتهكلا :لاق
 ت

 اهيف ىأر ةنيفسلا حون بكر امل :لاق هلظ رمع نب هللا دبع نع ٤-
 بولق بيصأل تلحد :لاق ؟كلَحدأ ام :حون هل لاق «هفرعی مل اخیش

 ودع اي جرحا :حون لاق .كَعم مهئادبأو «يعم مهبولق نوكتف كباحصأ

 الو «ثالثب نهنم كثدحأسو «سانلا نهب كلهأ سم :لاقف !هلل
 كثدحي هرم «ثالثلا ىلإ كب ةحاح ال حون ىلإ يحوأف .نيتنئاب كندحأ

 «تنعل دسحلابو ٌدَسحلا امه :لاقف «سانلا كلهأ امهب نإف «نيتنثالاب

 يتحاح تبصأف ءاهلك ةنحلا مدآل حابأ صرحلاو ءامیحر اناطیش تلعحو

 يذلا تنأ !ىسوم اي :لاقف «ىسوم سيلبإ يقلو :لاق .صرحلاب هنم

 انأو «تبنذأ هللا قلخ نم انأو ءًاميلكت كملكو «هتلاسرب هللا كافطصا
 ىسوم اعدف « يلع بوتي نأ كبك كبر دنع يل عفشاف «بوتأ نأ ديرأ

 دق :لاقف «سيلبإ ىسوم يقلف .كتحاح تيضق دق !ىسوم اي :ليقف .هبر
 2 :لاقو «بضغو ربکتساف «كيلع باتو مدآ ربقل دجست نأ ترم
 اقح يلع كل نإ !ىسوم اي :سيلبإ لاق مث ؟ًاتيم هل ٌدحسأأ ءايح هل دجسُا

 ينرکذا :نهيف الإ َكَااَه الو ثالث دنع ينركذاف «كبر ىلإ يل تعفش اع

 نباو «يناربطلاو «ريرح نباو «ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يبأ نبا هجرحأ :يطويسلا لاق (1)

 يف يناربطلا هاور اذه ةمامأ يبأ ثيدح ٠٠١۷/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .هيودرم
 سابع نبا ثیدح نم ۱۱۳/۱۱ هوحنب هاورو ادج فیعض هدانسإو ۲۰۷/۸ ریبکلا
 ديزي نب يلع هيفو يناربطلا هاور :۱۱۹/۸ عمحا يف يمثيملا لاق .اضيأ فيعض دانساإب

 .فيعض وهو يناهألا
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 ىرحب كنم يرحأو «كنيع يف ينيعو «كبلق يف ييحو نإف بَّضغت نيح

 ‹«فحزلا ىقلي نيح مدآ نبا يتآ ينإف فْحَّرلا ىقلت نيح ينركذا .مدلا
 £ 2 £ و ع ا ھا

 تسيل ةآرما سلاجت نأ كايإو .یلوی تح هلهأو هتجوزو هدلو هرکذأف

 .اهيلإ كلوسرو كيلإ اهوسر ينإف «مرحم تاذب

 اذإ - لكا حون ةنيفس- ةنيفسلا تسر امل :لاق «ةيلاعلا يبأ نع ¢

 لهأ قرغ دق !كليو :حون هل لاقف «ةنيفسلا "لّتوك ىلع سيلباإي وه
 .بوتت :هل لاق ؟عنصأ امف :سيلبإ لاق ؟مهتكلهأ دقو كلحجأ نم ضرألا

 :هيلإ هللا ىحوأف ؛هبر حون اعدف ؟ةبوت نم يل له كك كبر لّسف :لاق

 امو :لاق .ةبوت كل تلعج دق :حون هل لاقف .مدآ ربقل دجسي نأ هتبوت نإ

 .!!اتيم هل دجسأو ًايح هتكرت :لاق .مدآ ربقل دجست نأ :لاق ؟يه

 هل لاقف اكا احون يقل سيلبإ نأ ينغلب :لاق «ثيللا نع ٦-

 «ةنجلا نم تحرخف تدسح ينإف «حشلاو دسحلا قا !حون اي :سيلبإ

 .ةنحلا نم جرح ىح اهّعنم ةدحاو ةرجش ىلع مدآ حشو

 ناكا ىسوم امنيب :لاق «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع -۷

 «اناولأ هيف نوي هل سرب هيلعو سيلبإ لبقأ ذإ «هسلاجج ضعب يف سلاج
 مكيلع مالسلا :هل لاقف «هاتأ مث ‹هعضوف سنربلا َعَلَح هنمانداملف

 .مهعاتمو نوحالملا نوكي اهيفو ةنيفسلا ةرحؤم :ةنيفسلا لثوك )١(

 .ةبج وأ ارطم وأ ناك ةعارد هب قزتلم هنم هسأر بوث لک (۲)
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 ام !هللا َكايَح الف :لاق .سيلبإ :لاق ؟تنأ نم :ىسوم هل لاق !یسوم اي

 :لاق .هنم كتناكمو هللا دنع كتلزمل كيلع مّلسَأل تعج :لاق ؟كب ءاح
 يذلا امف :لاق .مدآ ينب بولق فطتحأ هب :لاق ؟كيلع تيأر يذلا اذام

 «هلمع رتكتساو هسفن هّنبجعأ اذإ :لاق ؟هيلع تذوحتسا ناسنإلا هعنص اذإ

 الح ام هنإف ؛كل لح ال ةأرماب لّ ال :ًاثالث كرذحأو .هبونذ يسئو
 الو ءاهب هتف تح «يباحصأا نود هبحاص تنك الإ هل حت ال ةأرماب لحر

 تنكو الإ ًادهع ٌدحأ هللا دهاع ام هنإف ؛هب تيفو الإ اًدهع هللا دهاعت

 ؛اهكيضمأ الإ ةقدص نَحرخُت الو «هب ءافولا نيبو هنیب لوا تح هبحاص

 لوحأ یتح يباحصأ نود تنك الإ اهضمُي ملف ةقدص لحجر جرحأ ام هنإف

 ام یسوم ملع «اثالث !هلیو ای :لوقی وهو ىو مث .اهب ءافولا نيبو هنيب
 .مدآ ينب هب ردح

 سيلبإ نأ ؛انحايشأ ضعب انثدح :لاق « ضايع نب ليضف نع -۸

 هنم وحرت ام !كليو :كلملا هل لاقف كلك هبر يحاني وهو «ىسوم ىلإ ءاج

 مدآ هیبأ نم توحر ام هنم وحرُا :لاق ؟هبر يجاني لاحلا كلذ ىلع وهو

 .ةنحلا يث وهو

 بويأ نم تبصأ ام :سيلبإ لاق :لاق «فرصم نب ةحلط نع -۹

 .هتعجوأ دق ينأ تملع ُةتينأ تعم اذإ تنك ينا الإ ؛هب حرفأ اعيش

 م: بويأ ةأرمال سيلبإ لاق :لاق «هبنم نب بهو نع ٠-
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 اهارأف هَّعباف «ينيعبتاف :لاق .ىلاعت هللا ردقب :تلاق ؟مكباصأأ ام مكباصأ

 يل نإ :تلاقف .مکيلع ُهّدُرأو يل يدجسا :لاقف .داو يف مهنم بهذ ام عيمج

 ‹«ناطيشلا كاذ يملعت نأ كل نآ امأ :لاقف «بويأ تربحأف «هرمأَتسأ اج وز

 .ةدلحج ةئام كتبرضأل تئرب نقل

 نم يبن لاق :لاق -لفكلا يذ يف- ثراحلا نب هللا دبع نع -ه١

 ي يمس نوکیو «بضغ ال ي لمك نم مكنم لله :هعم نل ءال
 داع مث ءانأ :موقلا نم باش لاقف ؟يموق يف يدعب نوکیو «يتحَرَد

 هاتأف «هماقم يف هدعب باشلا ماق «تام املف «انأ :باشلا لاقف «هيلع

 مث ءًائیش ری ۾ هنأ هربخأف ءاجف «هعم بهذا :لحجرلا لاقف .هبضغيل سيلبإ

 تلفناف «هديب هذحأف هاتأ مث .ائيش رأ ۾ :لاقف ءءاجف رخآ هعم لسرأف هاتأ

 .بضغي الأ لفك هنأل لفكلا اذ يمّسف .هنم

 ىد سيلبإ ثيبخلا نأ انغلب :لاق «درولا نب بيهو نع -۲

 تنا «تبذک :لاق ؟كَحصنأ نأ ديرأ ينإ :لاقف كا ايركز نب ىحيل

 ةئالل ىلع اندنع مه :لاق .مدآ ينب نع ينربحخأ نكلو ‹ينحصتت ال

 «هتفن ىقح هيلع لبق انيلع فانصألا دشأ مهف :مهنم فنص امأ :فانصأ

 ءيش لك انيلع دسفيف ةبوتلاو رافغتسالل غرفتي مث «هنم َنكمتسنو

 هنم كردت نحن الو «هنم سايل نحن الف «دوعیف هل دوعن مث «هنم هانکر دا

 ةلزاع. انيديأ ق مهف :يناثلا فنصلا امأو .ءانع يف كلذ نم نحنف ءانتجاح

 امأو .مهسفنأ اًوفك دق انش فيك مهفقلتن «مكنايبص يديأ يف ةركلا
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 لاق .ءيش ىلع مهنم ردقن ال «نوموصعم كلثم مهف :رحآلا فنصلا

 «ةدحاو ةرم الإ ءال :لاق ؟ءيش ىلع ينم تردق له كلذ يلع :ىحي

 ام َرثكأ هنم تلكأ ىقح كيلإ هيّهشأ لزأ ملف هلكأت اماعط تمدق كنإف

 لاقف .اهيلإ موقت تنك امك ةالصلا ىلإ مقت ملف ةليللا كلت تمنف دير
 ال مرح ال :ٹیبخلا هل لاق .ادبأ ماعط نم تعبش ال مرح ال :ییحي هل

 ۶ و

 امهيلع ايركز نب ىبحي يقل :لاق «قيبخ نب هللا دبع نع -۴
 بحأب ينربخأ !سيلبإ اي :هل لاقف «هتروص يق سيلبإ مالسلاو ةالصلا

 «ليحبلا نمؤملا لإ سانلا بحأ :لاق ؟كيلإ سانلا ضغبأو ؟كيلإ سانلا
 ليخبلا نأل :لاق ؟كلذ فيكو :ىيحي لاق .يخسلا قسافلا لإ مهضغبأو
 هاَخَس يق هيلع هللا علطي نأ فوختأ يخسلا قسافلاو «هلخب ينافك دق

 .كربحأ م ىحي كنأ الول :لوقي وهو یلو من بقي

 مالسلا امهيلع مرم نب ىسيع يقل :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٤-
 تملكت كنأ «كتيبوبر مظع نم غلب يذلا تنأ :سيلبإ هل لاقف «سیلبا

 هلإلل ةَمَظَعلاو ةيبوبرلا لب :لاق ؟كلبق دحأ هيف ملكتي ملو ءايبص دملا يف

 مظع نم غلب يذلا تنأف :لاق .ينييحب مث «ينتيمي مث «ينقطنأ يذلا

 نم تيعو يفتي يذلا هلل ةيبوبرلا لب :لاق ؟ىتوملا يحُت كنأ كتيبوبر
 :لاق .ضرألا يف هلإو ءءامسلا ف هلإل كنإ هللاو :لاق .ينييحي مث تييحأ



 نّرق نود ىَمانت امف ءةكص هحانجب مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج کز

 ةكص هكص م «ةيماحلا نيعلا نود ىهانت امف ىرحأ كص من «سمشلا

 اهنم جرخف «ةأَمحلا معط دجو تح اهيف ةعاسأف ةعباسلا راح هلاحدأف

 .!مرم نبا اي كنم تيقل ام دحأ نم دحأ يقل ام :لوقي وهو

 ةالصلا هيلع مرم نب ىسيع ناطيشلا يقل :لاق «سواط نع ٥-

 «ةقهاشلا هذه ىلع "قاف اقداص تنك نإ !مرم نبا اي :لاقف «مالسلاو

 ينبت ال !مدآ نبا ای هللا لقي ملأ !كليو :لاقف !؟اهنم كسفن قلأف

 .!؟ءاش ام لعفأ ينإف «ككالهب

 يلصي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ناك :لاق «نامثع يأ نع - ه٩

 ءاضقب ءيش لك نأ معزت يذلا تنأ :لاقف «سيلبإ هاتأف «لبج سار ىلع

 :لاق .يلع رّدق :لقو «لبجلا نم كسفن قلا :لاق .معن : :لاق ؟ردقو

 .ق ا اوری نأ دالا ییلو هدایت ل !ٌنيعل اي

 ةالصلا هيلع مرم نب ىسيع نأ ؛زيزعلا دبع نب ديعس نع -۷

 اهايإو «جرح اهيلإ ءايندلا نور أ اذه :لاقف «سيلبإ ىلإ رظن مالسلاو
 نوكأ الو «يسأر تحت هعضأ رجح الو «اهنم ءيش يف هكر شأ ال «لأس

 .اهنم جرح یقح اكحاض ایف

 .هبرض يآ (۱)

 .تفسخنا اذإ :ضرألا مهب تحاس (۲)

 .دعصا يأ (۳)
 .ةيرقلا سيئر :نوكر ألاو .نيقاهدلا نم ميظعلا :نوكر ألا )٤(
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 نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاق :لاق «سبلح نبا نع -۸

 دنع هّاكمتساو «ىوهلا دنع هئييزكو «لاملا عم ٌهركمو ءايندلا عم ناطيشلا
 .وهللا دنع هنييزتو :ىرحخأ قيرط نم ءاجحو .تاوهشلا

 دقو :لاق «نوراقل سيلبإ ىّدبَت :لاق «هريغو ناميلس يأ نع -۹
 يٿ ليئارسٳ ينب قاف دق «هيف دمعتي ةنس نيعبرأ لبح يف ماقأ نوراق ناك

 لعجف «هل ىّدبتف «هيلع اوردقي ملف «هل نيطايشب هيلإ ثعبف :لاق .ةدابعلا

 ام ةدابعلا نم ٌرهظب وه لعحو «رطفي ال وهو رطفي نوراق لعجو «هعم دبعتي
 تيضر دق :سیلبإ هل لاقف «نوراق هل عضاوتف :لاق .نوراق اهیلع یوق ال

 نم هرذحأف :لاق .ةعامج الو «ةزانح ليئارسإ ينبل دهشت ال !نوراق اي اذهب

 .ماعطلا امهيلإ نولمحي اولعجف :لاق .ةعيبلا هلخدأ تح ©7 إبجلا ةحرابم

 .ليئارسإ ينب ىلع الک ارص «نوراق ای اذھب انیضر دق :هل لاقف :لاق
 مث .معن :لاق .ةعمجلا ةيقب دبعتنو اموی بسکن :لاق ؟يأرلا ِءيش يأف :لاق

 ؟يأرلا ءيش يأف :لاق «لعفن الو قدصتن ال نأ اذب انيضر دق :دعب هل لاق

 تحفو «هکرتو هنع ستح كلذ لعف املف ءًاموي دبعتنو اموی بسكن :لاق

 .هّرشو ناطيشلا نم هللاب ذوعن ايندلا نوراق ىلع

 ِءاجف « هللا نود نم دبعت ةرجش تناک :لاق ‹«نسحلا نع -۰

 .هلزنأ :يأ «لبحلا نم هردحأف :ناجرملا طقل يق )١(

 .دوهيلا دنع ةدابعلا ناكم (۲)

 .ةلاع يأ (۳)
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 هيقلف «هلل ابضغ اهعطقيل ءاجف «ةرجشلا هذه رعطقأل :لاقف ءاهيلإ ناسنإ

 يتلا هذه عطقأ نأ ديرأ :لاق ؟ديرت ام :لاقف «ناسنإ ةروص يق ناطيشلا

 :لاق ؟اهَدَبَع نم كرضي امف اهدُبعت مل تنأ اذإ :لاق .هللا نود نم دبعت

 ر ری و امی تلای :نالعیتلا هل لات .اهتعطقأل

 أ :لاق ؟كلذب يل نمف :لاق .كتداسو دنع تحبصأ اذإ موی لک نارانید

 اعيش دجي ملف حبصأ مث . .هتداسو دنع نيرانيد دجوف حبصأف عجرف .كل

 :لاق ؟دیرت ام :لاقف «هتروص يف ناطیشلا هل لثمتف « اهعطقيل ًاببضغ ماقف

 كل ام «تبذک :لاق .هللا نود نم ٌدبعُث يتلا ةرجشلا هذه عطقأ نأ ديرأ

 داك ىتح هقتعو ضرألا هب برضف اهعطقيل بهذف «ليبس نم كلذ لإ
 ملف هلل ًابضغ ةرم لوأ تعج «ناطيشلا انأ ؟انأ نم يردتأ :لاق .هلتقي

 ابضغ تفح املف اهر تف «نیرانیدلاب كّعدخف «لیبس يل نکی
 .كيلع لماس «نيرانيدلل

 ينب يف بهار ناك» :لوقي ب يبلا هب غلبي ةعافر نب ديبع نع ١-

 دنع اهءاود نأ اهلهأ بولق يف ىقلأو ءاهقتخف ةيراج ناطيشلا ذخأف ليئارسإ

 «هدنع تناكف اهلبق ىتح هب اولاز امف ءاهلبقي نأ ىبأف بهارلا اهب ناف ؛بهارلا

 نآلا :هل لاقف ءهاتأ مث ءاهّلَبحأف اهب لعفلا عاقيإ هل لوسف ناطيشلا هاتأف

 ىتأف .اهنفدو اهلتقف «تتام لقف كوتأ نإف ؛اهلشقاف اهلهأ كيأي «حضتفت

 هاتأف ءاهفدو اهلتق مث ءاهلَّخأ هنأ مهبولق يف ىقلأو مه سوسوف اهلهأ ناطيشلا

 يذلا انأ :لاقف «ناطيشلا هاتأف «هوذخأف «تتام :لاقف ءاهنع هنولأسي اهلهأ

-- 



 اذه يف كتعقوأ يذلا انأو ءاهلهأ بولق يف تيقلأ يذلا انأو ءاهتقنخو اهتبرض

 لاق ي ذلا وهف نيتدجس هل دجسف «نيتدجس يل دجسا ءَ ينغطأف

 كنم ءى رب ین لاق رفک الق رفتم سوال لاق د نطیعلآ کمک
 رسل 4 نیملعلا بر هلا ف احا ینا

 ءاجف «ةكع ادحاس لب هللا لوسر ناك :لاق هه سنأ نع -۲

 هحانجب مالسلاو ةالصلا هيلع ليربح “” ُةَحَفلف هقنع ًاًْطي نأ دارأف سيلبإ

 ندرألا غلب ىتح هامدق ترقتسا امف «ةحفل

 احا نم لحجر جرح :لاق هل دوعسم نب هللا دبع نع -۳

 نم يذلا هعرسصف ءاعرطصاف ارجتش شاف «ناطيشلا يقلف ةي هللا لوسر

 .كبجعي ًايجع ًاثیدح كّتحأ ينلسرا :ناطيشلا لاقف يي دمحم باحصأ

 هعرصف «اعرطصاف < ةيناثلا اذختاف "لاق .ال :لاق .ينثدحف :لاق ةلسرأف :لاق

 كبجعي ًاثيدح كثدحألف يناسرأ :لاق .يب دمحم باحصأ نم يذلا

 نباو ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يبأ نبا هاور ٤/٤ ٠٠١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ىلع افوقوم هوحن ٥۲۹/۲ مکاحللو السرم ةعافر نب دیبع ثیدح نم هریسفت يف هیودرم
 يف نيطم هلصوو -يبهذلا هيلع هرقأو :تلق- دانسإلا حيحص :لاقو بلاط يأ نب يلع
 ٠۷٣١/٤. بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ امك .يلع ثيدح نم هدنسم

 ىلع تأت ملو هتقرحأف هدسحج ىلعأ تباصأ اذإ ؛رانلا هتحفل :لاقي .نيملا برضلا :حفللا (۲)

 .هدسح ةيقب

 رطم نب نامثع هيفو ٠۷١/۳ طسوألا يف يناربطلا هاور :۲۲۹/۸ عمحملا يف يمثيهلا لاق (۳)

 .فيعض وهو

4 - 



 نم يذلا هعرصف «ةثلاثلا اذختاف :لاق .ال :لاقف .ينندح :لاقف .هلسرأف

 :لاقف «اهک ولی هماهباب ذخأو هردص ىلع سلح مث وي دمحم باحصأ

 ةيآ اهنم سيل نإف ءةرقبلا ةروس :لاق .ينثدحت ىتح كلّسرأ ال :لاق .ينلسرا
 تيبلا كلذ لحديف تيب يف ارق الو ءاوقرفت الإ نيطايش طسو يف ًارقت

 الإ هنورت نمف :لاق ؟لجرلا كلذ نمف !نمحرلا دبع ابأ اي :اولاق .ناطیش

 ا اخ باطخلا نب رمع

 نجلا كيب هللا لوسر عم تلتاق :لاق هل رساي نب رامع نع 4

 لل هللا لوسر عم انك :لاق ؟سنإلاو نجلا تلتاق فيكو :لیق .سنإلاو

 :لڳ هللا لوسر لاقف «يقتسأل يولَدو يتبّرق تذحأف الزام انلزاف رفس يف

 اذإ رغبلا سأر ىلع تنك املف «هنم كنسي تآ الا لع كيتايس هنا امأ»

 ادحاو بود مويلا اهنم يقست ال هللاو :لاقف “ سرم هناك دوس لحجر

 مث هفنأو «ههجو هب ترسکف ارج تذحأ مث «هتعرصف هئذحأو ينذحأف

 :تلقف «دحأ ءاملا ىلع كاتأ له» :لاقف ك هللا لوسر تیتاف «يتبرق تألم

 كاذ» :لاق .ال :تلق «؟وه نم يردتأ» :لاقف «ةصقلا هيلع تصصقف «معن

 "«ناطيشلا

 .بورحلل برجا ديدشلا :سرملا )١(
 .اولد يأ (۲)

 قاحسإ نب بوقعي هخيش نع زيبكلا ين يناربطلا هاور :۲۹۳/۹ عمحا يف يمشيملا لاق (۳)
 نبا هجرخأو .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هيف فلتخم ةيطع نب مكحلاو هفرعأ ملو يمرحا

 حتفلا يف ظفاحلا هركذو .نسحلا ةنعنع الول ديج هدانسإو ۲١٠/۳١ تاقبطلا يف دعس

 .هنع تکسو ۷
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 هللا دبع نع ةنيدملا لهأ ثدحتي :لاق «ميلس نب ناوفص نع ٥-

 :لاقف «دجسملا نم جراح وهو «ناطيشلا هيقل ليسغلا نب ةلظنح نبا
 .ناطيشلا تنأ :لاق ؟انأ نم :لاقف .معن :لاقف ؟ةلظنح نبا اي ينفرعت

 رظنأ تأدب املف « هللا ركذأ انأو تحرح :لاق ؟كاذ تملع فيكف :لاق

 :لاق .ناطيشلا كنأ تملعف «هللا ركذ نع كيلإ رظنلا ينلغشف ؛كيلإ

 .هب يل ةجاح ال :لاق .ةكَمْلعأ ئيش ينع ظفحاف !ةلظنح نبا اي تقدص

 !ةلظنح نبا ای تفر ارش ناک نو «تْلبق اریخ ناک ناف ؛رظنت :لاق

 .تبضغ اذإ نوكت فيك رظناو «ةبغر لاؤس لا ريغ ادحأ لأست ال

 ‹«توملا دنع لحرل سيلبإ ىّدبت :لاق راسي نب ءاطع نع ٦-

 .دعب نم توجب ام :لاقف

 اتيرفع نإ :لاقف يناتأ ليربج نإ» :لاق جي يبلا نأ ؛نسحلا نع -۷

 .«يسركلا ةيآ ًرقاف «كشارف ىلإ تْيَوَأ اذاف كيك نجلا نم

 م «ينعزانف ناطیش ناتا دقل» 0 هللا لوسر لاق :لاق «يعشلا نع ~۸

 ىلع هناسل درب تدجو یتح هتلسرأ ام «یتحلاب ينثعب , يذلاوف ءهقلج تذخأف «ينعزان

 5 ”دجسملا يف احيرط حبصأل نامیلس ةوعد الولو «يدي

 ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يبأ نبا هاور ٠١٦٠/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا لاق )١(

 .ةسلاحلا ف يرونيدلا هجرحخأ :يطويسلا لاق .السرم اذكه

 يعشلا ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور ٠٠١٦١/٤: ءايحإلا جيرخت يت يقارعلا ظفاحلا لاق (۲)

 يلع تلفت نجلا نم اتيرفع نإ :ةريره يبأ ثيدح نم ۱۷١/١ يراحبللو اذكه السرم
 هس

- ۳“ - 



 بهذ اً مرق «يلصب وهو هيدي نب موقف رات نم لع هدي

 نُهزواجُ ال يتلا تاماتلا هللا تاملكب ذرعأ :لق» :هل لاقف لا لیربح هاتاف

 ءامسلا نم لزاي امو ءاهنم جرخي امو «ضرألا يف جلي ام رَ نم «رجاف الو ر

 رخو «هلعش تعفطف ؛ كلذ لاقف «راهنلاو ليللا نتف نمو ءاهيف جرعَي امو
 .ههجو ىلع

 رودص يف باب هل ساوسولا نإ :لاق «ريثك يأ نب حي نع -۰

 .هنم سوسوی مدآ نبا

 يت
 يف يئاسنللو ثيدحلا .هنم هللا يننكمأف ينالص يلع عطقيل -اهوحن ةملك وأ- ةحرابلا
 هقنخف هعرصف هذحأف ناطيشلا هاتأف يلصي ناك :ةشئاع ثيدح نم ٦ ىربكلا

 :تلق هدعب يديبزلا لاقو .ديح هدانسإو .يدي ىلع هناسل درب تدجو :لاق

 ‹يلع ةالصلا عطقيل يلع دشف يل ضرع ناطيشلا نإ :اضيأ ٠/١ يراخبللو

 هيلإ اورظنتف ءاوحبصت ىح ةيراس ىلإ هقل هقثوأ نأ تمم دقلو «هتعفدف هنم هللا يننكمأف

 4 ىدّعَب م ِدَحَأِل ىي ل امام ىل بهو یل رفغآ برو :نامیلس لوق ترکذف

 يلع دشف :هل ظفل ينو هوحن اضيأ ۳۸٤/۱-۳۸١ ملسم هاورو .اتساخ هللا هدرف | [۳۰:نمآ

 .ره ةروص يف يل ضرع :رخآ ظفل ينو .يهجو يف هلعجيل ران نم باهشب
 ناطيشلا دئاكم يف ايندلا يبأ نبا هاور ٠١١۹/٤!: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا لاق (۱)

 دبع نبا هلصوو السرم ديعس نب ىبحي نع هوحن ٩٥۰/۲ ًاطوملا ف كلالو السرم اذكه

 نب دعس نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىبحي ةياور نم ٠٠۲/۲١-١١١ دیهمتلا يف ربلا

 دبع ثيدح نم رازبلاو ۱۹/۳ دمحأ هاورو دوعسم نبا نع يماشلا شايع نع ةرارز

 لس .هوحن ركذف نيطايشلا هتداك ةليل هللا لوسر عنص فيك :ليقو شبنخ نب نمحرلا
 .هفرعأ ال :لاقف ةبحص هل له نمحرلا دبع نع ةعرز وبأ
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 هللا طخس املف «لئان سيلبإ مسا ناك :لاق «ىنثملا يبأ نع ١-

 نم ناکو «لیزازع هما سیلبإ:ناک :لاق 4ی سابع نبا نع -۲

 .دعب سلب مث ةعبرألا ةحنحألا يوذ نم ةكئالملا فرشأ

 ٤ ت ر
 ضرألا ىلإ طبهأ ال مدآ نإ :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع -۳

 اهبر ىلإ تكش ضرألا نإو ءءامسلا لاني ناك هسأر نإو «دنهلاب طبه

 طہهو ءاعارذ نوعبس اهنم طحناف هسأر ىلع هدي رابحلا عضوف «مدآ لقت

 ا . ٤ رھ
 يذلا دبعلا اذه !بر :لاق ‹طبهأ املف ؛زوملاو جنرتألاو ةوجعلاب هعم

 كل دلوي ال :لاق .هیلع یوق ال هيلع ينعت م نإ «ةوادع هنیبو ينيب تلعح
 م ےک ۶ء كرر

 ‹ةعيسلا ةئيسلاب يزاحأ :لاق .ىندز بر :لاق .اكلم هب تلكو الإ دلو
٤ 

 هل ةبوتلا باب :لاق .يندز بر :لاق .ديرأ ام ىلإ اهاثمأ رشع ةنسحلابو

 يذلا دبعلا اذه !بر اي :سيلبإ لاق .دسحجلا ق حورلا مادام حوتفم

 كل دلو الإ دلو هل دلوي ال :لاق .هيلع ىّوقأ ال هيلع يع مل نإ هّتمركأ

 نم ذحخّتتو «مدلا ىرجم هنم يرجح :لاق .يندز !بر اي :لاق .دلو

 كلحّرو كليخب مهيلع "”بلخأ :لاق . يندر بر :لاق .ًاتویب مهرودص

 .دالوألاو لاومألا يف مهكراشو

 .اسأي سلبأف هللا ةحر نم سيوأ يأ )١(

 .حايصلا يهو ةبلحجلا نم وهو ‹«لوه يأ :بلجأ (۲)
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 ناطيشلا نإ» لب هللا لوسر لاق :لاق «نيسحلا نب يلع نع ٤-

 .«مدلا یرجم مدآ نبا نم يرجي

 نمؤملاب لكؤ» :ب هللا لوسر لاق :لاق هه ةمامأ يبأ نع ٥-

 كالمأ ةعبس رصبلا كلذ نم هيلع ردقي م ام هنع نوعفدی ءاکّلم نوتسو ةئافالث

 ول امو «فئاصلا مويلا يف بابذلا نم لسعلا ةعصق نع بذُي امك هنع نوبي

 ول امو هاف ٌرغاف هیدی طساب مهلک «لبجو لُهس لک ىلع هومتیأرل مکل ادب
 .نيطايشلا هنفطتخال نيع رَ هسفت ىلإ هيف دبعلا لك

 ال هنوظفحي ةظفح دبع لكل :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع ۷١-

 ٌردقلا ءاج اذإ نح «ةباد هبيصت وأ «رغب ي یدرتی وأ «طئاح هيلع رخي

 .هبيصي نأ هللا ءاش ام هباصأف ؛ةظفحلا هنع تلح هل ردق يذلا
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 الخک ناطیشلل نإ» :ٍك هللا لوسر لاق :لاق هه ةرمس نع -۷

 نم هقعل اذإو ءركذلا نع هانيع تمان ؛هلحك نم ناسنإلا لَك اذإف ءًاقوعلو

 ."«شلاب هئاسل برو ؛هقوُعَ

 دئاكم يف ايندلا يبأ نبا هحرحأ لسرم ثيدح :۱ ٤ ءايحإلا جيرخت ين يقارعلا لاق )١(

 يراخبلا هلصو حيحص ثيدح وهو :تلق .نيسحلا نب يلع ثيدح نم ناطيشلا
 .سنأ نع ۱۷۱۲/٤ ملسم هجرحأ امک ةيفص نع نيسحلا نب يلع نع ۴

 يناربطلاو ناطيشلا دئاكم ف ايندلا يبأ نبا هاور :! ٤ ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۲)

 يناربطلا هاور ۲١۹/۷: عمحلا یف يمثيملا لاق .ضيعض دانسإب ۱١۷ /۸ ریبکلا محجعملا يئ

 ٤ /۳۸٤. سودرفلا ف يمليدلا هحرحأ امك .فيعض وهو نادعم نب ریفع هیفو
 ج ثيدح نم ۲۰٠۹/۷ يناربطلا هاور ۸۸٦/۲-۱۷١۲/٤: ءایحإلا جيرخت يف يقارعلا لابق (۳)

 - ۳۹ ۔



 ب ىسوم يبأ ىلع رمع ربح ًاطبأ :لاق ؛هللا دبع نب ماس نع -۸

 ‹يناطيش ءيجي تح :تلاقف «هنع اهأسف «ناطيش اهنطب ىف ةأرما یتأف

 كاذو «ةقدصلا لبإ انهي ب ءاسکب ًارزّوم هتکرت :لاقف «هنع هّتلأسف ءاجف

 قطني سدقلا حورو هينيع نيب كلما « هيرن رح الإ ناطيش هاري ال لحجر
 .هناسل ىلع

 عضوم هيري نأ هبر لحجر لأس :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۹

 ا یری ایف یار لوا ي ناک الف مآ نیا اف نس اعیشا
 ہر رو۶

 لاق .فيعض اهدنسو بدنح نب ةرم” ثيدح نم( رصتخملا) رازبلاو سنأ

 الح ؛«حيحصلا لاجر اهدحأ لاحرو «نيدانسإب رازبلا هاور ۹٦/١: عمحجملا يف يمثئيهلا

 يي يقهيبلا هاور امك .هريغو نعم نبا هفعضو «هريغو ةبعش هقنو دقو «ريشب نب ديعس
 .ناسنإلا ينيع يق هلعج ايش يأ :الحك ۳۷٤/۳ لماكلا يف يدع نباو ۲١۸/٤ بعشلا

 اذإف .ةقعلملاب لكؤي ام حتفلاب :قوعللاو «شحفلاب هناسل قلذنيل هيف يف هلعج اعيش :اقوعلو
 يأ :برذ ؛هقوعل نم هقعل اذإو ركذلا نع هانيع تمان ؛هلحك نم ناسنإلا لحك

 ةحاقولا كلذ نع ًاشنيو :يلازغلا لاق .لاق ام يلابي ال ىقح رشلاب هناسل شحفو حضف

 ةطاشتسالاو فلصلاو روهتلاو دسحلاو قلملاو ثبعلاو ةناحملاو ريتقتلاو ريذبتلاو ثبخلاو

 ملعلا ةوقب ناسنإلا هرهق نإف ؛اهاثمأو شغلاو سيبلتلاو ةليحلاو ءاهدلاو ةعيدخلاو ركلملاو

 ملحلاو ربصلا ةفص ىلإ تداع لامكلا تافص اهمزلأو لادتعالا ىلإ هسفن درو ةريصبلاو

 ركذلا موزل نأب راعشإ ثيدحلا يقو .هريغو راقولاو ةماهشلاو تابثلاو وفعلاو لامتحالاو
 .ةريصبلا رونيو بلقلا ةآرم ولجيو ناطيشلا درطي

 .يوادي يا (۱)



 ‹قيقر ليوط موطرحخ هل «هنذأو هبكنم نيب رسيألا هبكنم دنع دعاق عدفض

 كلك هللا ركذ اذإف «هيلإ سوسو هبلق ىلإ رسيألا هبكنم نم هلخدأ دق
Dr o. 

$ $ $ @ CF CC CC 

 ناطيشلا دئاكم ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا مناخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 .رحأتو ضبقنا يأ )١(
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 “ةوتلا ةلاسر

ْبَعلأ توطح أوم و :يف ةداتق نع ا
 لک :لاق [ [۸٦١:ةرقبلا] | 4ٍنط

 .ناطيشلا تاوطح نم يهف هلل ةيصعم

 فإف ا بتعاف هرکت ام كدلو ف تيأر اذ : :لاق «نسحلا نع 1

 .ءيش وه

 مكايإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هه دعس نب لهس نع ٣-
 ءداو نطب اولزن موق لثمك بونذلا تارقحم لغم نإف «"بونذلا تارقحمو

 ىتم بونذلا تارقحم نإو «مهتزبخ اوجضنأ ىتح «دوعب اذ ءاجو «دوعب اذ ءاجف

 .“«كلهب اهبحاص اهب خۇي
 هرس نم)» : هللا لوسر لاق نتلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -

 “(بونذلا نع فكيلف دهتجلا بئادلا قبسپ نأ

 :يناثلاو .هل بنذ ال نمک ریصی تح «تاتیسلا ریفکت :امهادحإ ؛ناترمت ةبوتلل :يازغلا لاق (1)

 ءةيلكلاب بنذلا لصأل وح اهضعبف :تاجرد ریفکتلاو ءابیبح ریصی یتح «تاجردلا لین

 الإ هللا نم ددزي مل بات مث دبعلا بنذأ اذإ :لوقي يرصبلا نسحلا ناكو «هل فيفخت اهضعبو

 .ةرحخآلا ىلإ لصي ىح بنذ البو بنذب ريسلا مئاد هنأل ؛بنذأ املك اذكهو ءابرق

 .هللا يضري ام ىلإ ةءاسإلا نع عوحرلاب كيلع يأ (۲)

 ۰ .اهب يلابي الو اهيف عقي يتلا رئاغصلا يأ (۳)

 يناربطلاو «حيحصلا لاحر هلاحرو ۲۴٠/١ دمحأ هاور ۱۰ عمحجلا يف يمشيهلا لاق )٤(

 اهدحأ لاحرو «نيقيرط نم ۱۲۹/۲ ریغصلاو ۲۱۹/۷ طسوألاو ۱٦٥/۹ ریبکلا ی

 .ةقث وهو ءمكحلا دبع نب باهولا دبع ريغ «حيحصلا لاحر
 فسوي الإ حيحصلا ةاور هتاورو ٠۸/٠٠۳ىلعي وب هاور ٤٦/٤: بيغرتلا ف :يرذنملا لاق )٠(

 ك
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 زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلحد :لاق «ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع ٥-

 :لاقف ءاعمتسم ينم ناکو ءاحصان هل تنکو «هراد دجسم يف وهو
 نم ينصلخي يذلا ام !يهلإ :لاق طلا ىسوم نأ ينغلب !ميهاربإ اي

 رافغتسالاا :لاق ؟كطخس نم ينيجنيو ‹«كناوضر ينغلبيو ‹«كباقع

 .حراوحباب كرتلاو «بلقلاب مدنلاو «ناسللاب

 .هيلع هتمادن هبنذ نم

 قافتساو قافأ ًارما «هرمأ هللا نع لقع ؤرما :لاق «جاجحلا نع -۷
 .قاوشألاب هللا دنع ام ىلإ ناكو « قافنلاو يصاعملا ضغبأو

 :لشمتي ناك هنأ ؛كرابملا نب هللا دبع نع -۸

 بوكر یوھت ام لکل تنو اميكح ىعدت نأ بحت فيكو
 بوتت الف تلمعام ركذتو نطبل ارهظ ابئاد كحضتو

 :لثمتي ناك هنأ ؛كرابملا نب هللا دبع نع -۹

 اهنامدإ لذلا ثرويدقو بولقلا تيمي بونذلا بوكر

 اهنايصع كسفنل ررحخو بولقلا ةايح بونذلا كرتو

 ګک

 هقثو نومیم نب فسوی هیفو یلعی وأ هاور ۰ عمحما يف يمثيملا لاق .نوميم نبا

 ٤ :مقر عرولا ةلاسر حجار .حيحصلا لاجر هلاحر ةيقبو روهمجلا هفعضو نابح نما
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 :لثمتي كامسلا نبا ناک -۰

 حجتست امأ بنذلا نمدم اي

 هلاهمإ كبر نم كرغ

 اكا ةولخلا يف هللا

 :هلوق يدزألا دمحم نب دمحأ دشنأ ١-

 يضقنت ال نيبنذملا تام

 اوكبيو اوحوني نأب قيقحو
 انانتما هنم لضفلاب مهأدتبا

 دافنل اهنازحأ ىلكت لك

 هللا دهاع نم نازحأ ینفت فیک

 ام اذإ لوقأ اذام يسفن جيو

 قلخلا نم ترتتسا امل نفخت خت م

 ادوحللا اولحي وأ رهدلا رحآ

 ادودو افوؤر ادجام اوصع ذإ

 ادوعوملا زغنأ ءاش اذإو

 اديدح هارن دق نزحلاانلو

 ادوهعلا هنم ناحوارارم

 ادوهش يل هلسر هللا رضحأ

 ادودحلا هيف كنم ناك

 اديهش تنكو ينتزرابو

 اديبعلا شختو يتوطس فحت

 هللا كذحأي ال قتا :ثثللا دواد ىلإ هللا ىحوأ :لاق دهام نع ٣-

 .ةجح كل سيلو هاقلت نيح هاقلتف هيف كيلإ رظني ال «بنذ ىلع

 ٣ - يف قدزرفلا اذإف نجسلا تلحد :لاق «ثعشألا نع السجن 
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 !قدزرف اي :لاقف هلظ ةريره ابأ تيقل ينإ :لاقف ءارعش ”ضرقي وه اذإو
 دق ينإ :تلقف .ضوحلا دنع اعضوم امه سمتلاف « نيمدقلا ريغص كار ينإ
 علطت م ام إبقت لازت ال ةبوتلا نإ :لاقف .اذك تلمعو اذك تلمع

 .ءيش نم لمع ام دبع لمع «اهبرغم نم سمشلا

 هدرعأ هل هللا دبع ىلع تلحخد :لاق «ديوس نب ثراحلا نع ٤-
 هللا لوسر نع ثيدحو «هسفن نع ثيدح :نيثيدحب انتدحف «ضيرم وهو

 نإو «هيلع عقي نأ فاخي «لبح لصأ يف هنأك هبونذ ىري نمؤملا نإ :لاق

 ك هللا لوسر تعمسو :لاق .هنع هبذف هفنأ ىلع بابذ لثم هبونذ ىري رحافلا

 هعم «ةكلهم “"ةيود ضرأ يف لجر نم نمؤملا هدبع ةبوتب احرف دشأ هلل» :لوقي
 اهبلطف ؛ اهبلطي ماقف .تبهذ دقو ظقيتساف مانف «هبارشو هماعط اهيلع «هتلحار

 :لاق .تومأ ىتح هيف تنك يذلا يناكم ىلإ عجرأ :لاق مث «شطعلا هكردأ قح
 هماعطو هداز اهیلع «هتلحار هدنعو ظقیتساف «تومیل هدعاس ىلع هدي عضوف

 .(هدازو هتلحارب اذه نم هدبع ةبوتب احرف دشأ هللاف ؛هبارشو

 ىتأف «ةلبق ةأرما نم باصأ الحر نأ ؛بلط دوعسم نبا نع -°

 ىفّرط ةولَصلآ مقأَو $ :ةيآلا هذه تلزاف ؛اهترافك نع هلأسي 4 يلا

 ؟ةيآلا هذه يل !للا لوسر اي :لاقف (٠٠«درمإ 4 ليلا نَه امو راه
 . “يتم نم اهب لمع نملو» :لاق

 .هتعانص :رعشلا ضيرقتو )١(

 .ةزافملاو رفقلا :ةيودلا (۲)

 ۲٠٠۳/٤. ملسمو ۲۳۲۲/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح
 ۲٠٠١/٤. ملسمو ۱۹٩/۱ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح )٤(
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 يف عطق لحجر لوأ نأ ثدحي ًاشنأ هنأ ؛ه هللا دبع نع - ١

ب يت ءراصتألا نم لحجر نيملسملا نم وأ نيملسلا
 :ليقف ي٤ هللا لوسر ه

 لع هللا لوسر هحو فسا امنأکو (هوعطقاف مكبحاصب اوبهذا» :لاقف .قرس

 :لاق ؟هّللا ي اي كيلع قش ٹ دق اذه ناک :هئاسلج ضعب هل لاقف .ادامر

 ىتؤي نأ رمأ يلاول يغبني ال هنإ «سيلبإل وأ ناطيشلل اناوعأ اونوكت نأ ينعنمي ام»

 ًاوقعيلَو طظ :ةيآلاهذه ارق م وفعلا بحي وفع هللاو «هماقأ الإ دحم

 )1( و ےل

 [۲۲:روتلا] € ر يحز ر وفغ لاو ہک هلا رفعي نأ نوبخت ا ارحب

 4 ههو لع متل ويلا  :هلوق يف هاك كلام نب سنأ نع -۷
 له» :لاق «هذحاون تدب تح كحضف ك يلا دنع انك :لاق [٥٠:س]

 كحض نم» :لاق ؟هللا لوسر اي تکحض ۾ :اولاق (؟تکحض مم نوردت

 ىلب :لوقيف ؟ملظلا نم ينرجت ملأ !بر اي لوقي «هبر دبعلا ةلداجم نم نهرلا

 كسفنب ىفك :لوقيف .يسفن نم ادهاش الإ يلع زيجأ ال ينإف :لوقيف !يدبع اي
 :هناكرأل لاقيو ‹هیف ىلع متخیف ءادوهش ةظفحلا مارکلابو ءاديهش كيلع موللا

 !اقحسو نكل ادعب :لوقيف «مالكلا نيبو هنیب ىلخی مڅ «هلامعأب قطنتف ‹«يقطنا

 .(لضانأ تنک نکنعف

 وهو دحام وبا هيفو ۸۸/٩ یلعی وبأو ٤۳۸/۱ دما هاور ۲۷/٩: عمحملا يف يمثيملا لاق ()

رح ام دعب لماكلا يف يدع نبا هنع لاقو .فيعض
 سيلو ةبراقتم هثيداحأو :ثيدحلا ج

 .يهذلا هنع تكسو ٤ مكاحلا هححصو .هب سأب ال هنأ وجرأو رکنم ثیدح هيف

 ٤/. :TYA ملسم هجرحُا «حیحص ثیدح (۲)
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 الجر يصوي وهو ل هللا لوسر تعم :لاق هک رمع نبا نع -۸
 شعت نيدلا نم لقأو «توملا كيلع نهي بونذلا نم لقأ» :هل لوقي وهو

)0۱ 
 (ارح

 يف نيتيآ ملعأل ينإ :لاق 4ض و هللا دبع نع ةمقلعو دوسألا نع -۹

 .هل رفغ الإ هللا رفغتسي مث «هبيصي بنذ دنع دبع امهؤرقي ال هللا باتك

 ةرقبلا انأرقف «فحصلا انحتفف انربخي ملف ؟هللا باتك يف نيتيآ يآ :انلق
 اهرثإ ىلع هللا دبع فيلأت يف يهو «ءاسنلا انآرق مث ءائيش بصن ملف
 هلآ رفعت ق هست ملظيوأ اوس لمعي نمو $ :ةيآلا هه ىلإ انيهتناف
 لآ يق انيھتنا مث هذه كسمأ :تلق [٠٠..اسل] 4 ج اًميحَر اروع هلا دج

 مهو أولَعَفاَم ىلع أوصي ملو ) : :اهيف ركذي يتلا هذه ىلإ نارمع
 او ‹فحصلملا انقبطأ مث ءاهرخآ ىلإ [٠٠٠:نارمع لآ] 4 چر ںوُملعَی

 .ناتاه امه :لاقف « هللا دبع امهب

 ىقلت يتلا تاملكلا :لاق «ةيواعم نب ديزي نب نمحرلا دبع نع ٠-
 مهللا كدمحبو مهللا كناحبس تنا الإ هلإ ال ؛هیلع باتف هبر نم مدآ

 تنأ الإ هلإ ال !نيرفاغلا ريخ تنأو يل رفغاف يسفن تملظو اءوس تلمع
 ريخ تنأو ينه راف يسفن تملظو اءوس تلمع «كدمحبو كناحبس

 هدانسإ :لاقو ٠٠٤/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۷۸/١ لماكلا يف يدع نبا هحجرحأ (۱)
 .فیعښ
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 يسفن تملظو اءوس تلمع «كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلإ ال !نيمهحارلا

 ىلع نحنو- يركشيلا ىسيع نب ميهاربإ لاق :لاق ‹«مزح نع ١

 :لاق .يردأ ال :تلق ؟لحر مويلا هب لحدي ام لضفأ ام : -دجسملا باب

 .بلق نم ةحيصن وأ بنذ نم ةبوت

 ةمئاقب قلعم عباطلا» :لاق هنأ ب يبلا نع هل رمع نبا نع ۲١-

 عبطيف ؛عباطلا هللا ثعب «برلا ىلع ئرتجا ةمرحلا تكهتنا اذإف ءهللا شرع

 «انیش كلذ دعب لقعي الف ءهبلق ىلع

 .كلذ دشأ ااا «لانقال

:ةتس لامعألا) :لوقي يب يبلا تعم :لاق هل هظ ةريره يأ نع ٤-
 

عبسب لمعو ‹رشعب لمعو «هيلثم لمعو «هلثمب لمع
 ۰ .لمعو ‹بجوم لمعو «ةئام

 ۳۳۲/۱ ءافعضلا يف نابح نباو ۲۸۹/۳ يدع نبا هاور :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)

 يمليدلاو ٤٤٤/١ يقهيبلاو هدنسم يف رازبلا اضيأ هاورو :هدعب يديبزلا لاق .ركنم وهو

c/Yي يذلا لاق باشخلا ملسم نب ناميلس هيف نأل ؛رکنم وه :يقارعلا لوقو  

 يف هداعأو «ءزجلا اذه هركانم نم قاسو رابتعالل الإ هنع ةياورلا لحت ال : ٠/۳ نازيملا

 نكلو ٠١٠۹/۳ ناسللا يف رجح نبا ظفاحلا هقفاوو «یرتفم عوضوم وه :لاقو رخآ لحم

 ناميلس هيف :لاقف ۲٦۹/۷ يمثيملا دازو ربخلا اذه فیعضت ىلع ۷۰/۳ يرذنملا رصتقا

 .ادج فيعض وهو باشخلا ملسم نبا
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 مه لجرف ءهلثعب لمع امأ» :لاق ؟هللا لوسراي كاذ فیکو :لیقف («بجوي

 هللا ليبس يف قفنأ لجرو ءارشع هل تفعوضف ةنسح لمع لجرو «ءيش

 . الل بجوم لمعو ءةنجلل بجوم لمعو «ةئامعبس هل تفعوضف

 اهلمعي ملف ةنسحب مه نم» :ي يبلا لاق :لاق 44 سابع نبا نع °

 فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ ارشع هل تبتك اهلمع ناف «ةنسح هل تبتك

 ةئيس هيلع تبتك اهلمع نإف «ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةئيسب مه نمو «.ةريثك

 .(كلاه الإ هللا ىلع كلهي الو « هللا اهاحمي وأ ةدحاو

 هنإ :هل تلقف هظ ةريره ابأ تيتأ :لاق «يدهنلا نامثع ىا نع ۲٦-

 دقل هلاوف !كلذ نم كبجعأ امو :لاق .فعاضت ةنسحلا لوقت كنأ يغلب
 .(ةنسح فلأ يفلأ ةنسحلا فعاضيل هللا نإ» :لوقي 4 يبلا ينعي- هتعم“

 ال !ينب اي :هنبال دابعلا نم لحر لاق :لاق «هبنم نب بهو نع -۷

 .لمألا لوطب ةبوتلا رحؤيو «لمع ريغب ةرحخآلا وجري نمم نكت

 قیرط نم هوجن درو نکلو ةريره يأ قيرط نم هجرحخ نم ىلع فقأ ملو «فيعض هدانسإ (۱)
 ٤ ٤٥/۱. نابح نباو 4۷/۲ مکاحلا هححص كتاف نب مرح

 ۱۱۸/١. ملسمو ۲۳۸۰/۰ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)
 دحأو هوحنب رازبلاو نيدانسإب ۲۹۱/۲ دما هاور ٠٤٠١/٠١: عمجملا يف يمثيملا لاق (۳)

 .نيهحو نم ثيدحلا حصو حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .ديج دمحأ يدانسإ
 يمليدلاو ۲۷۸/۲ بعشلا يف يقهيبلاو 4٤1١/٤ متاح يبأ نباو ٩٠/١ يناربطلا هجرحأو
 ١١۷/١. سودرفلا يٿ
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 رحت ال !ينب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «ةدئاز نب نامثع نع -۸

 .ةتغب أي دق توملا نإف ءةبوتلا

 :ةنانك نم خیش يندشنأ :ايندلا يبا نبا لاق -۹

 رحاوما سه رح ىقوت [...] دباکت [. .] ىظل تیسن

 رضاحب اموي توملا قايس يف هل نکت مو امی نفدت م كناک

 طونقلاو ءهللاب كرشلا :رئابكلا ربكأ :لاق هل نط دوعسم نبا نع -۰

 ءا حور نم سأيلاو «هلا ركل نمألاو هلا ةمحر نم

 ليقع نب ىح يلإ عفد :لاق «ةنييع يبأ لوم لصاو نع ۴١-

باونذلا :لوقي ناك هظ دوعسم نب هللا دبع نأ تعبنا : :لاق «ةفيحص
 

 نمي هللاف ًاطح ابنذ لمع لحر «نارفغي ال نابنذو «ناروفغم نابنذ :ةعبرأ

 .هب مأطخأ اميف مكيلع حانج ال :لزنأ اميف لاق دقو «هيلع هبذعي الو

 ؛لعف ام ىلع مدنو «هنم هللا ىلإ باتف «هيف ام ملع دق ابنذ لمع لدجرو

 نیلا ط :هباتك يف لاقف ءازجلا لضفا بنذلا اذه لهأ هللا یزح دقو

 رح ىلإ [٠٣٠:نارسع لآ] 4 هلآ ورڪ ذ م مهسا ارملظ وأ ةةحق أولعف اذا

 هيف ام ملع دق ابنذ لمع دق لحجر :امهلهأل اهرفغي ال نابنذو .ةبآلا

 نلو «بوتي ىتح دبع ىلع هللا بوتي نلو «هنم هللا ىلإ بتي ملو هيلع رصأف
 ناف ءانسح هآرف هلمع ءوس هل نیز لحرو «رفغتسي تح بنذمل هللا رفغی

 .ةمألا هذه نم كلهي نم ةماع اهيف كلهي يتلا هذه
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 :كرابملا نب هللا دبع لاق ۲

 بنذب تولحااذإ ایيح نک

 اديمع هلإلاب تنواهت دق

 :يربنعلا قوط نب دبعم دشن ۳

 ابراه ةينملا رذح تفلا ىقلت

 هلوح نم هل اهلئابح تبصن
 همأو هوبأ ىسمأ ًارما نإ

 تيصحأ دق ةدومحم اهتانسح

 :دواد نب ميهاربإ دشنأ ٤-

 سوفنلا تاوهش ىرن انسلأ

EES OSG 

 ديب ميكح نم شرعلا يذ نود

 ديبعلا نويع نع تبيخغتو

 رعشي ول هب تقدح دقو اهنم
 رظني ال هموي هاتأاذإف

 ركفتي هلونل بارتلا تحت

 رشنت ام اذإ اهيف يذلا ىرتف
 رثكأ كلذ يأف تائيسلاو

 بوتی ال نم لاح یرت فیکف

~oكافک :لاق -ةريرجلا لهأ دابع نم ناک و - يدزألا مرکم نع  

 .ةبانإو اعالقإ كتبوت نم كبنذب كم

 بولقلا فوحجو :ةبانإلا ملع نم :لاقی ناک :لاق ءاضيأ هنعو - ٦

 :لوقي ةمايقلا موي لا دواد نمأي ال :لاق «ریمع نب دیبع نع ۷
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 ‹كلذف هب نمأي هنأک ناکم ىلإ ندي تح «هندا :هل لاقیف !يبنذ يبنذ

 .٠٠مإ 2 بام نسو قر ادن ل نوط :هلوق

 ال !بر اي :لاق ا هللا ين ىسوم نأ ؛رابحألا بعك نع -۳۸

 ؟ىسوم اي كل هرفغأ ملأ :برلا لاق .ةمايقلا موي تلق يتلا سفنلا ينرن

 موي ةعور يقل نوكي نأ كلدع نم ىرأ ام ىشحأ نكلو «یلب :لاق

 .هاري ال نأ هبنجف :لاق .ةمايقلا

 تررم ! هللا دبع ابأ اي :سنويل تلق :لاق «رفعج يبا رسحج نع -۹

 يت اومصتحا ام مهبونذ مهتمهأ ناك ول :لاق ؟ردقلا يف نومصتخب موق

 .ردقلا

 :لاقف «جاجحلا بسي الجر نیریس نبا عم :لاق «لیهس نع ٤۰“

 مظعأ طق هتلمع بنذ رغصأ ناك ةرحآلا تيفاو ول كنإ !لحرلا اهيأ هم

 ذحأ نإ ؛لدع مح هللا نأ ملعاو «جاجحلا هلمع بنذ مظعأ نم كيلع

 كسفن نلغشت الف «هملظ نمم جاجحلل ذحأيسف ائيش ملظ نمل جاجحلا نم

 نارمع نب ىسوم ىلإ هللا ىحوأ :لاق «نايفس نب قورسم نع -۱

 .یتولا نم
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 نم ةالفب اولزن موق لثمك بونذلا تارقحم لغم ااف «بونذلا تارقحمو مكايإ»

 اوجضنأ تح «دوعب اذه ءاجو «دوعب اذه ءاجف ءاران اوججأف «ضرألا

 .'(كلهي اهبحاص اهب ذخؤي ىم بونذلا تارقحم كلذك « مهتزبخ

 ضعبل ةيراجب علو اباصق نأ ؛ينزملا هللا دبع نب ركب نع “۴

 نع اهدوارف ءاهعبتف «ىرخأ ةيرق يق مم ةحاح ىلإ اهلهأ اهلسرأف «هناريج
 للا فاحأ ينكلو «يل كنم كل ابح دشأ انأل «لعفت ال :تلاقف ءاهسفن
 داك ىتح شطعلا هباصأف «ابئات عجرف «هفاحأ ال انأو «هنيفاخت تنأف :لاق
 .هلأسف ليئارسإ ينب ءايبنأ ضعبل لوسرب وه اذإف ؛هقنع عطقني
 ةباحس انلظت ىقح هللا اوعدن ىح لاعت :لاق .شطعلا :لاق ؟كل ام :لاق
 نمأو وعدأ انأف :لاق .وعدأف لمع نم يلام :لاق .ةيرقلا لحخدن ىح
 ىلإ اوهتنا تح ةباحس مهتلظأف :لاق .وه نمأو لوسرلا اعدف :لاق .تنأ
 عحرف هيلع تلامف ةباحسلا تلامو ءهناكم ىلإ باصقلا ذحأف ءةيرقلا

 تنأو توعد يذلا انأو «لمع كل سيل نأ تمعز :هل لاقف «لوسرلا

 لاقف «هربخأف ؟كرمأ ام ينربحتل «كتعبت مث «ةباحس انتلظأف تنمأ يذلا

 .هناكم. سانلا نم دحأ سيل ناكعم هللا ىلإ بئاتلا :لوسرلا

 يدنع ىحرأ ةيآ نآرقلا يف ام :لاق «يدهنلا نامثع يبأ نع - ٤
 ًحلص مَع أوطلَح مهبوثذب أوقرتعأ نورُخاَءَو $ :هلوق نم ةمألا هذه

 ٣. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 توو 2 ا
 .]. .:«ردإ 4 جز محد روف لآ و ميلَع بوي ن

 :لاق «شيرق نم خيش نع كرابلا نب ثراحلا نب دمحأ نع ٥-

 ةرمث ةمصعلا نإف ؛دعب امأ :هناوخإ نم لحر ىلإ ءامكحلا ضعب بتك

 كايإو «هتعاط نم كدزي ؛اهيلع دمحاف هايإف «كتمصع يلو هللاو ءةبوتلا

 هللا اع هللا ىلع نتملاك بجعملاو «كيلع فاحأ ام فوحأ هنإف !بحعلاو

 .هیف ةنملاب لوا

 ةآرم يف رظنلا تنمدأ نإ كنإ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -

 .ةيصعملا رش حيبق كل ناب «ةبوتلا

 ‹كسفن ىلع كلامعأ رشنا !يحأ يأ :لاق كامسلا نبا نع -۷

 ملعاو ءاهتدواعم كرت ىلإ اهحيبقت كوعدي هلعل «كلقعل كدهج اهحبق م
 نأ هلأساف «كبر دنع اهحبق ةياغ غلبي سيلف < «كدهجب اهتحبق نإو كنأ

 .هرتس مامعو هوفعب كيلع نمي

 «هبلق ىلع عبطي بنذلا ىلع دبعلا ةماقإ نإ :لاق «عفار يبأ نع -۸

 ىنمتي بنذلا ىلع دبعلا ةماقإ :هللا ركمل نمألا نمو .نيلفاغلا نم بتكيو

 .ةرفغملا هللا ىلع

 لوقي يبابلا اريهز تعم :لاق «يلهابلا ديعس نب نسحلا نع -۹
 نم تملس تنک نإ :لاق .ةيفاع يف :لاق ؟يدعب تنک فیک :لجرل

 .بونذلا نم ىودأ ءاد الف الإو «ةيفاع ق تنك كنإف ؛يصاعلا
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 امهيف الإ مركلا نأ كريخأ نم ناتلحخ :لاق < «ملسأ نب دیز نع -۰

 .هللا يصاعم نع كسفن كماركإو « هللا ةعاطب كسفن كماركإ :هبذكف

  مهسفنأ دابعلا مركأ ام :لاقي ناك :لاق «ريثك يبأ نب ىج نع -۱

 نم كبسحب « هللا ةيصعم لثمب مهسفنأ دابعلا ناهأ الو «هللا ةعاط لشعب

 .هلل اعيطم هارت نأ كقيدص نم كبسحبو « هلل ايصاع هارت نأ كودع

 هَبَر ماَقَم فاح َنَمِلَو» :هلوق يف «دهاجمو ميهاربإ نع -۲

 ماقم ركذيف «بنذلا بنذي نأ ديري لحرلا وه :الاق [«نمرل] 2(4 ناتج

 .بنذلا ع ديف «هبر

 هللا نيبو هنيب اميف بنذيل دبعلا نإ :لاق ءدباعلا باطحخ نع -۳
 .ههحو يق كلذ نوفرعيف هناوحخإ ىلإ ءيجيف

 نب ميهاربإ ءاعد ةماع ناك :لاق «يطلملا هللا دبع يبأ نع ٤-

 .!كتعاط زع ىلإ كتيصعم لذ نم ينلقنا مهللا :مهدأ

 ‹ضخلا قرافي نأ لا ىسوم دارأ امل :لاق هللا دبع يبأ نع ٥-

 ءاشاشب نک «ارارض نکت الو ءاعافن نک :لاق ؟يصوأ :یسوم هل لاق

 الو «ةحاح ريغ يف شمت الو «ةحاجللا نع عحرا ءانابضغ نكت الو
 .!نارمع نب اي كتئيطح ىلع كباو « هتئيطخجب ًأرما ريعت

 .ةموصخلا يق يرامتلا يأ (۱)
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 نم عوحرلاو لمعلاب ةبوتلا اإ :لاق ‹« نيسح نب يلع نع ~0

 .مالكلاب ةبوتلا تسيلو «رمألا

 ناحبس :لوقي ناك لكا دواد نأ ؛ ةكتاعلا يبأ نب ! نامثع نع -۷

 اذإو ءاهبحرب ضرألا يلع تقاض يتئيطح تركذ اذإ يهإ !رونلا قلاح

 لأسأ تجرح يفإ !رونلا قلاخ ناحبس .يحور يلا دترا كتمحر ترکذ

 قلاخ ناحبس .ينلدي كيلع مهلكف يتعيطح يل اووادي نأ كدابع ءابطأ

 0 - نا لبو يهإ ارون

 رفغتسأو لاق . (رفغتساف تدع اذاف» :لاق .دوعأو رفغتسأف :لاق .(فغتسا)

 وه ناطيشلا نوكي ىتح -ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف- دعف تدع اذإف» :لاق .دوعأ مث

 .روسحا

 سیلو «ريبك دبعلا هيلع رصأ بنذ لك :لاق هبط سابع نبا نع -۹

 .دبعلا هنم بات ا ریبکب

 ىلع اريمأ يلهلا حور نب رشب مدق :لاق «ةرسيم نب صفح نع ٠-
 نب صفح ينعي- يناعنصلا رمع وبأ :ليق ؟انهه نم :لاقف «نالقسع

 مكحلا نب راشب هيفو ٤٦١/۲( رصتحخملا) رازبلا هاور ٠١ ٠ عسا يف يشيلا لاق ()

 ييو هه يل ال ل ومر ٩/٧) رماکلا يدم ر لو ار ر ا

 .اوقتو هلاجر

-0۹_ 



 كرمع نم يقب ام حلصأ :لاقف .يظع :لاقف «هيلإ جرخف هاتأف -ةرسيم

 .ىضم دق امیف ذَحوَتف يقب اميف سفت الو «هنم ىضم دق ام كل رفعي

 هب موقي نأ نم لقثأ هللا مح نإ :لاق «بیبح نب قلط نع -۱
 نيباوت اوخبصأ نكلو ءدابعلا اهيصحي نأ نم رثكأ هللا معن نإو ءدابعلا

 .نيباوت اوسمأو

 لبقي يردت ال كنإف ؛لمعلا ةرثكب قثت ال :لاق «نوع نبا نع -۲

 نإ ءال مأ كنع ترفك له يردت ال كنإف ؛كبونذ مات الو ءال مأ كنم
 مأ ؟نيجس ي هلع ؛هيف عناص هللا ام يردت ام هلک بیغم كنع كلمع

 اذك كدنع بنذلا ٌرْعصي ام ردقب :لاق «ضايع نب ليضف نع -۳

 .هللا دنع رغصي اذك كدنع مظعي ام ردقبو ءهللا دنع ُمْظعي

 :فاتصأ ةثالث ىلع ةقيلخلا تحبصأ :لاق «كامسلا نبا نع ٤

 عحري نأ ديري ال «هبنذ نارجه ىلع هّسفن ٌنْطَوُم بئات بنذلا نم فص

 «نزحيو بنذيو «مدني مث بنذي فنصو .زربملا اذه ؛هئيس نم ءيش ىلإ

 مدني الو ُبنذُي فنصو .هيلع فاحخيو «هل یحري اذه ؛يكبيو بنذيو

 ةنحبا قيرط نع رئاجلا نئاخلا اذهف ؛يكبي الو بنذيو «نزحب الو بنذيو

 .رانلا ىلإ

 :ميمت ينب نم لحرل «نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٥-
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 ارهظلا ينم تلقثأ اياطح دوعت ةئيطحخ يكبأو ي ن ىلع حونآ

 ارذع يل قبت ملو تماد ةرسح ايو اهؤاقب اليلق تناك ةذل ايف

 نيلاصلا تحلصأ تنأ مهللا :لاق «رانيد نب كلام نع ٦-

 .!نيحلاص نوكن یقح انحلصأف

 هتشأ مل ةئيطخلا تركذ اذإ :لاق « ىنارادلا ناميلس يأ نع -۷

 .بوتأ ىلعل ىقبأ :لوقأ «توما

 انأو لحجر يلع لحد :لاق ‹نيسحملا نب ميهاربإ نع 1

 دق سيلا «هنع يفع دق ءيسملا نإ دع :يل لاقف «تيب يف سيدارفلاب

 اذه لثم ىلع :لاقو «یکبف ارانید هب تثدحف :لاق ؟نینسحملا باوث هتاف

 سانلا نإ :نسحلل ليق :لاق «ةريمع نب نسحلا متاح يبأ نع -۹

 .هيلع ناک ام ءيس عدي نأ كلذ ةيآ :لاق .هل روفغم جاحلا نإ :نولوقي

 :لاق مث !مایألاک سیل موي نم يجو :لاق ‹ليضف نب يلع نع ¥

 .؟ادغ ةمايقلا اهفشكت ةحيبق نم مك !هوأ

 لحرلا لمعي نأ :رئابكلا نم :لاقي ناك :لاق «يعازوألا نع ١-

 .هرقتحيف بنذلا

 ؛ماشلاب عضوم (1)
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 ةبوتلا ةلاسر

 رثكأ ناك ادحأ تيأر ام :لاق «ىسوم نب كلملا دبع نع -۲

 :بدؤملا نامثع وبأ دشنأ -۳

 هرتاس هللا نإ كبنذ سنتال

 ارجدزم هللا جراو كبنذ بغ فح

 ةيصعع. انورقم كل ىوه نم مك

 هنطاب لوحدملا كرهاظ تقرب

 هب تلمع ام یزجت كنإف لمعا

 [.....] رست نأ تفش ام رسا

 [....]ءيش نم نسحأ ءيش ال

 اهدلقت الامعأ ءرملا حربي ال

 فرش ىقتلاو اداز مركأ ربلا

 هرشابت بنذ نم هللا رفغتساو

 هرفاغ فوخلا دعب كبر لعل

 هرتاس هللاو هبک رت تحبصأ

 هرهاظ حص دبع نطاب حص نإ

 هرباح هللا نإف تلمع امهم

 هرئارزس یفخت ال كيلع

 هرکاش هللاف نسح نم ناک امف

 هرئاط ناسنإلا قنع يق سيلأ

 هرئاحذ ىلبت ال عمجأ ريخلاو

 ليلق ءايح مث امفأ «كيلع رتس :لاق «مصاع نب دمحأ نع ٤-

 .؟كزجحي

 فسوي نب دمحم بتك :لاق دمحم نب دمصلا دبع نع ٥-

 «ةكلهلا وأ هللا ةمصع راد ايندلا نإف ؛دعب امأ :هناوحإ ضعب ىلإ يناهبصألا

 .رانلا وأ هللا وفع راد ةرحآلاو
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 نم نمؤملل مك :لعس ي هللا لوسر نأ ؛#4ط عفار يبأ نع ٦-

 اهنم كته ةئيطخ لمع اذإ نمؤملا نكلو ؛ىصحت نأ نم رثكأ يه» :لاق ؟رتسس

 اهنم هنع كته ؛بتي م اذإف ءهعم ةعستو رتسلا كلذ هيلإ عجر بات اذإف ءارتس

 نإ :هتكئالم نم ءاش نم هللا لاق «ءيش اهنم هيلع قبي م اذٳ تح ادحاو ارتس

 بات ناف «كلذ هب نولعفیف «مکتحنجأب هوفحف «نوریغب الو نوریعی مدآ ينب

 :مه هللا لوقيف ةكناللا هنم تجع ؛بتي ل نإو اهلك راتسألا هيلإ تعجر

 "(ةروع هنم رتست ال تح هوملسيف «هوملسأ

 فنك تحت نم مهلامعأ نولمعي سانلا :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۷

 .هتروع هنم تدبف «هفنک تحت نم هجرحأ ةحيضف دبعب هللا دارأ اذإف ؛هل

 هیفو «ءادبع هللا كتهي ال» :لاق «هعفر ينالوخلا سيرد يبا نع -۸

 "*ریخ نم ةبح لاقثم

 .تاحردلا ق لمعي لحر وأ «بئاتل

 :لوقي مكبر نإ» :5 هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يأ نع ٠-

 .حاصو هتوص عفر :جع (۱)

 )٨( عشلا يف يقهيلا هجرحأ  <f£0/oدنسلا يل ينایورلاو ۱

  ۰/۷-۳۲۸۰ءاجو عفر ريغ نم سيرد يب لوق نم 1 4/ ةيلحلا يف میمن وبأو

 سودرفلا ي يمليدلاو ۱۲۹/۳ لماکلا ين يدع نبا هحرخأ سنأ ثيدح نم الوصوم

 .ينابلألاو يطويسلا هفعضو 1/۱

- ۳ - 



0) 
 ق

 (فعض ةئامعبس ىلإ اهاثمأ رشعب ةنسح لك

 :لاق «سيقلا دبع نم خيش ينئدح يلع نب رمع نب دمحم نع ۱
 .[....] هللا ركذ نم عبشي مل يصاعملا نم بلقلا رهط [.....] :لاق

 نع اثيدح دحأ ينثدح ام :لاق ط ض بلاط يبأ نب يلع نع - ~۸۲

 الإ ل هللا لوسر نم هعمس وه هللاب يل مسقي نأ هتلأس الإ ل هللا لوسر

 ل٤ هللا لوسر نأ ركب وبا ينثدحف :لاق «بذكي ال ناک هنإف ركب وب

 يلصي مث ءًاضوتيف «كلذ هبنذ هركذ دنع موقي مث ءابنذ بنذُي دبع نم ام» :لاق

 ل هللا هرفغ الإ كلذ هبنذ نم هللا رفغتسيو «نيتعكر

 تلحدف «ةفوكلا داوسب ريبزلا نبا عم انك :لاق «تباث نع -۳

 :٠-۲ 4 للملا ىذ باقل دید بولا لباقو بدلا رفاعي میلا
 :تلق اذإ :ل لاقف «ةينب تاعطقم هيلع ءابهش ةلغب ىلع يفلح نم لحر اذإف
 لباقو » :تلق اذإو !ينذ يل رفغا بنذلا رفاغ اي :لقف بدلا رفاغ ل

 :لقف (باقعلآ ديد :تلق اذِإو !يتبوت لبقت بوتلا لباق اي :لقف 4 بوتل
 ط لوطلا اذ اي :لقف لوما ىذ :تلق اذإو !ينبقاعت ال باقعلا ديدش اي

 .هجیرخت مدقتو ۲ ملسم هجرحأ «حيحص ثیدح:(۱)

 نباو ۱۱۰/۹ یریکلا يق يئاسنلاو ۲٥۷/۲ يذمرتلاو ۸/۲ دواد وبأو ١ دمحأ هجر (۲)
 ۸۳/١. ةراتخلا يف ءايضلاو ۲۹۰/۲ نابح نبا هححصو يذمرتلا هنسحو ٤٤٦/١ ةجام
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 رم :تلاسف «بابلا ل تح رحخف «دحا ال ادإف تفتلاف !ةمح رب 5 يلع

 .سايلإ هنأ الإ نوري ال اوناکف «دحأ انب رم ام :اولاقف ؟ةين تاعطقم هيلع لجر

 بنذلا نم بئاتلا» :ل هللا لوسر لاق :لاق لڪ سابع نبا نع ٤-

 یذآ نمو «هّبرب ئزهتسملاک میقم وهو بنلا نم ٌرفغتسملاو «هل بنذ ال نمک

 .اغیش رکذ (اذکو اذک لم مإلا نم هيلع ناک املسم

 و

 .اهيف كب يلح نکلو

 يق ركاسع نباو ۷۷/۲ سودرفلا ف يمليدلاو ٥ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ )١(

 :دصاقملا يق يواخسلا لاق .فوقوم هلعلو ركنم هعفر :بحر نبا لاق ۷٠/٠٤ خيراتلا

 وه لب .هبشأ هلعلو :يرذنملا لاق ءافوقوم يورو «فرعي ال نم هيفو «فيعض هدنس
 لإ ...رفغتسملاو :هلوق نأ حجارلا ٤۷١/١١: حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق .حجارلا

 ثيدح نم ٠٠١/٠٠١ ريبكلا يف يناربطلاو ١٤١۹/۲ ةحام نبا دنع هلوأو فوقوم هرخآ

 نبا ةياور يف هب احرصم ءاح دقف .اذکو اذک هلوق :تلق .نسح هدنسو دوعسم نبا

 نأل ؛اهريغ نود لحنلا تبان. لثملا برضو :يواتملا لاق .لخنلا تبانصم لثم :ركاسع

 :يلازغلا لاق .نوفرعي ام مهبطاخف ءاهيف هنم رثكأ ءيش الو لخنلا ةريثك تناك ةنيدملا

 نإف «هل ىودح الو ناسللا درجم نوكي ام وه :نيباذكلا ةبوت وه يذلا رافغتسالاو

 حلصت اهسفن يف ةنسح هذهف قدص نع ةرفغلا لاؤس يف هلاهتباو بلقلا عرضت هل فاضنا
 قطنلا نأ لصاحلاو .رافغتسالا لضف يف ةدراولا رابخألا لمحت هيلعو «ةئيسلا اهب عفدي نأل

 ةدئافلا نع ولخي سيلو «تاحردلا لئاوأ نم رارصإلا دقع لح نع الخ نإو رافغتسالاب
 نإ :هيف يوونلا لاقو رباكألا ضعب هركذ .همدعك هدوجو نأ نظي نأ يغبني الف ءالصأ

 لكلا نع بات وأ هتبوت تلبق ةرم لك يف باتو افلأ لب ةرم ةئام ترركت نإو بونذلا
 .هتبوت تحصةدحاو ةرم
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 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -

 هتاصغو توملا ركذت هتاذلب يلاخلااهيأاي

 هتالع ضعب نم ةلعو ةرغ ىلع هنماعرصمو

 هنتاقيمب دعب الهاجو انقوم هب تحبصأ تنک نإ

 هتافاوم دعب هلل ةعاس اهب رتغت فيكف

 هتالاح ءاسمإلاريغدق انمآ ةمعن يف حبصم مك

 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -۷

 دفنتو يضمعت كلذ عم همايأو ةرثك دادزي ءرملل لغش ناك اذإ

 ددرتي ىدرنلا قرط [....] [....]دقام يف ناك دقو

 دوزتيام هللا ]....| ]....| ةبوت يوني كيي ملو

 دفنيو ديبي ايندلا نم ماطح مهمهو مهانم اماوقأ هللا اجل

 :ةلبح نب يلعل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -۸

 ربدي م كشيع لبقمو ةلهم ىلع كنم كلذخف

 ردصلا ىلع دوروملا يوطتو راثعلا ليقت ال ةمجه فحخو

 رشحملا ةبلح يف كمضي ليحرلا نأ كسفنل لشمو

 يباح ىلإو تيبلاب فوطأ انأ امنيب :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۹

 مث «نيتعكر ىلصق ماقملا ىلإ ءاح هفاوط متأ املف «تكاس وهو «يبارعأ
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 رق ؛يم صقار لزا لوآ نم ي لات تلا ءاذش ماقف اح

 كل او ‹«ڭكملعب كصعو كل ةنملاو ‹«كنذإب كلا ءار ي

 كانغو «كيلإ يرقفو يتجح عاطقناو «يلع كتجح بوجوب كلأسأف
 هلثم تحرف ىم ملعأ ام احرف تحرفف :نايفس لاق !يل ترفغ ام الإ ينع

 .تاملكلا ءالؤهب ملكتي هتعمب نيح

 امأو ؛مکئاودو مکئاد یلع مکلدی نآرقلا نإ :لاق «ةداتق نع - ١

 ٠ .رافغتسالاف مكؤ اود امأو «مکبونذف مکؤاد

 ناطيشلا نإ» :لاق لک هللا لوسر نع هک و كلام نب سنأ نع -۹۱

 مَقَلا هللا يسن نإو "تخ هلا رکذ ناف «مدآ نبا باق يف همطخ عضاو

 .«هّبلق

 نطبتم ناطيشو الإ ناسنإ نم ام :لاق «نادعم نب دلاحخ نع -۲

 .هباق ىلع هاف رغاف «هقتاع ىلع هقنع وال «هرهظ راقف

 :ءامكحلا ضعبل لاق كولملا ضعب نأ ينغلب :ايندلا يبأ نبا لاق -۴
 لاق ؟هّمرُح كهتنيو هرمأ فلاحي فيك هلالحو هللا فرع نمل ُبحعلا

 .ريعبلا هب داقي يذلا لبحلا وه : :مطخلا ()

 .ىفتحخاو ضبقنا يأ (۲)

 ۳ :مقرب ناطبفلا دناكم ةلاسر ف هحرشو هجرت رظتا (۲)

¥ 



 لاق .لعلو «فوسو «ىسعبو «لمألا دمأ طسبو ء«رذحلا لافغإب :ميكحلا

 لك يفف «ةفيعض نادبأ يف تبكر دقو «ةوهشلا نم مصتعي امبف :كلللا

 جاتن نم ةوهشلا نإ :ميكحلا لاق ؟نطوو لولح ةوهشلل ندبلا نم ءزح

 نرق نمف .اهنع رجاز ةوهش لك عمو «ةربع ةركف لك نيرقو ءركفلا
 ء«ناودعلا ةقبر هنع تلحنا ؛راجزنالاب هسفن طاحو «رابتعالاب هتاوهش

 ىلع هللا باوث نم وجري امل «هتوهش ىلع ربصلا راثيإب هرکف ءيس ضحدو
 .هتيصعم ىلع هباقع فاخيو «هتعاط

 !هركي ام قأتو ةنجلا هلأست :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٤-

 .كسفنل كنم ارظن لقأ ادحأ تيأر ام

 :لاق ؟ءايحلا عفنأ ام :ءامكحلا ضعبل ليق :ايندلا يبأ نبا لاق ٥-

 .هركي ام قأتو بحت ام هلأست نأ یحتست نأ

 نم ىضق نم :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «ورمع نب ميهاربإ نع ٦-

 .هتبوقع يف اغالب هللا ةمعن ضراق « هتيصعع. هللا ةعاط ع ابو «هتوهش مايألا

 كيلإ هسارحأ داعأ تيسما اذإف «هل افالح هيصاعم ىلع تودغ تحبصأ

 .كنم ناك ام هعنمي ال

 .مكلمهأ هنأک یټح «مكلهمأ دقل هللاو :لاق ‹«كامسلا نبا نع -۸

 !؟تحجحجتحا دقو رذتعأ فيك :لاق دمحم نب رفعج نع -۹

 .!؟تملع دقو جتحأ فيك و
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 :ليللا فوح يف لوقي ناك هنأ ؛هيبأ نع دمحم نب رفعح نع -۰

 ؟روبزلا لوأ ام :اينارصن تلأس :لاق «نيكسم نب مالس نع ٠١-

 .نيثطاخلاو نيئزهتسملا سلاجي ملو «ةمنآلا ليبس كلسي مل دبعل ىبوط :لاق
 ` .قدص :لاقف «رانيد نب كلال كلذ ترك ذف :مالس لاق

 :لوقي هللا نأ ةمكحلا يق تأرق :لاق «رانيد نب كلام نع -۴

 هيلع مهتلعج ينعاطأ نمف «يديب كولملا بولق «كولملا كلام هللا انأ

 بسب مكسفنأ اولغشت الف «ةمقن هيلع مهتلعج يناصع نمو «ةمحر

 .مكيلع مهفطعأ يلإ اوبوت نكلو «كولملا

 نأ «يراصنألا [....] ةيراح نبا يثدح ديزي نب دواد نع- ۳

 «ةيآلا ٠٠ هيسإ 4 تاَنجَسلا أوُخرَكْجَا َنيذّلَأ بسَح ّمَأ » :ةيآلا هذه ارق الحر
 .راصنألا نم هنأ ركذ «حبصأ تح «هتلیل دجسیو عکر یو «يکبیو اهددری

 اريثك ةقوس نب دمحم عمسأ تنك :لاق «يفعجلا نيسح نع - ٤

 .احوصن ةبوت هلأسأو «مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفختسأ :لوقي

 هاننظ وأ ءاريخ انب نظ نم مهللا :لاق «ةقوس نب دمحم نع ٠-

 .!هلوقو انلوق قدصف «هب

 هبثأف ةملظع هانملظ نم مهللا :لاق «مزح يأ نب مزح نع ۱۰٦-

 «اريحخ هتملظم نم انبثأف ةملظم انملظ نمو !انل اهرفغاو «اریح هتملظم نم

 ( .!هل اهرفغاو
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 ينملظ نم كل تبهو دق مهللا :تلاق «ةيودعلا ةعبار نع - ۷

 .!تملظ نمم ينبهوتساف
 ءادحاو اموي الإ ةنسلا ين ملكتي ال :نیدبعتملا نم لجر ناک - ۸

 ينصوأ :لاقف «هيف ملكتي يذلا مويلا كلذ يف لحجر هاتأف «سانلا هيف ملکی

 .معن : :لاق ؟كيلع هبتك هللا نأ تملعف :لاق . .معن : :لاق ؟تبنذأ له :لاقف

 .كنع هاحم دق هللا نأ ملعت ىح لمعاف :لاق

 :ةسانك نبا دشنأ ١٠۹-

 اهراقتحاو ادماع يصاعملا بوكر حلاص مأ اي ءرملاب اقطن ىفك

 اهراطصا باذعلا سم ىلع فيعض ةميقم بونذلا يي سفنب فيكو

 اهرايخ لوت دق ايندب یھلت تحبصأ مث رانلا تابحوم تنح

 ي قدأ يه الامعأ نولمعتل مكنإ :لاق كط ديس يأ نع ٠١
 “"تاقبوملا نم ب هللا لوسر دهع ىلع اهدعن انك «رعشلا نم مكنيعأ

 قدأ يه الامعأ نولمعتل مكنإ :لاق د صرق نب ةدابع نع ۱١-

 نم #4 هلا لوسر دهع ىلع اهدعن انک ‹رعشلا نم مكنيعأ يف

 ."تاقبوملا

 هاور :تلق .حيحصلا لاجر هلاجرو ۳/١ دمحأ هاور ۱۹٠١/٠١: عمجملا يف يمثيملا لاق )١(

 .سنأ نع هحيحص ٰێ YTA\/o يراحخبلا

 :يبهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۱۹١/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)
 ص
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 نم ايش نودعت متنكأ :هلظ رباحل تلق :لاق «ريبزلا يبأ نع -۲

 .هللا ذاعم :لاق ؟ارفك بونذلا

 ابذ فراق مكنم لحجر مت يأر اذإ :لاق لظ ظ دوعسم نبا نع -۳

 بوتي نأو «هيفاعي نأ هللا اوعدا نكلو «هوبست الو «هيلع هللا اوعدت الف

 رشب هل متح اذإو «هل انوجر ريخب هل متخ لحرلا انيأر اذإ انك انإف ؛هيلع

 سانلا لعجف اصل عطق دايز نب هللا ديبع نأ ؛ ينانبلا تباث نع - ٤

 !سانلا اهيأ اي :دإك ورمع نب ذئاعو يملسألا ةزرب وبأ لاقف .هيلع نوعدي

 .مكافاع يذلا هللا اودمهحاو «مكيحأ ىلع ناطيشلل اناوعأ اونوكت ال

 يق تعقو قراسلا دي تعطق اذإ :لاق «ميلس نب ناوفص نع ٥-

 .اهعبت بتي م نإو «اهالشتسا بات نإف «رانلا

 ءاهلمع ةئيطخ ركذ نم :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع ١١-

 .اهاحمب تح ءيش اهسبحي م « هللا رفغتساف ءاهنم هبلق لجوف

 :لاقف «دهجو هنم غلبف

 يک

 ۳٦ 1/۸-۹ ةراتحملا ق ءايضلا هححصو .حیحص
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 بونذ نع وفعي هللا لعلف بنذم ينأل يشمأافأإ

 اذإ ةرصبلا لهأ نم لحر ناك :لاق دمحم نب بوقعي نع -۸

 يق هل ليقف «سمشلا هتقرحأف :لاق «ةرم مرحأف :لاق «لظتسي مل مرحأ

 :لاقف ؟كلذ

 اصلاق ةمايقلا ف ىحضأ لظلا اذإ هلظب لظتسا يک هل تیحض

 اصحاش ءاملا رباغ افيز نوقيري مهقولح دنع سانلا سوفن تلاجو

 اصماق تنك دقف ايندلا ىلإ درأ  يننأ تيل ؤرما لاق نإ كلانه

 اصقان كظح ناك نإ يتبيخ ايو  الطاب كيعس ناك نإ يترسح ايف

 عبس بنذ نم لحرلا مصع اذإ :لاق «يخبسلا دقرف نع -۹

 .ادبأ هيف دعي مل نينس

 مهدشأ :لاق ؟ارارتغا سانلا دشأ نم :ءامكحلا ضعبل ليق-٠

 :ليق .بونذلا تاعاس ىلع :لاق ؟يكبن ام ىلع :ليق .بونذلاب انواهت

 .ةلفغلا تاعاس ىلع :لاق ؟فسأن ام ىلع

 نإف «ةرطخلا :لاق ؟بنذلا ببس ام :ءامكحلا ضعبل ليق-١

 اهنع تدلوت لعفت م نإو «تبهذ هللا ىلإ عوحرلاب ةرطخلا تكر ادت

“VY - 



 طلاخت كلذ دنعف الإو «تلطب هللا ىلإ عوحجرلاب اهتكر ادت ناف «ةركفلا
 م بلقلا يف نطاب دعي كلذ لكو «ةوهشلا اهنع دلوتف ؛ةركفلا ةسوسولا

 نإف «بلطلا اهنم دلوت الإو ةوهشلا تكر دتسا نإف «حراوحلا ىلع رهظي

 .لعفلا هنم دلوت الإو بهذ بلطلا كردتسا

 نومهي اولعح :لاقف -تبسلا باحصأ ركذ هنأ- نسحلا نع -۲

 قح «هعقاو الإ بنذلاب مامتهالا رثكي ادحأ تيأر ام لقو «نوکسعو

 يف ايزخ هاقبأ طق موق اهلكأ ةلكأ محوأ هللاو اهب اولكأف هولكأف هوذحأ

 .ةرحخآلا يف ةبوقع هدشأو ايندلا

 ينبل ااكللا مرم نب ىسيع لاق :لاق «دعجلا يبأ نب ماس نع ٣-

 «هنع مكاهنأ انأو «متقدص انزلا نع مكاهن ىسوم نأ متمعز :ليئارسإ

 ال نإ تيبلا يف ناحدلا لثمك «ةئيطنللاب سفنلا ثيدح لثم نأ مكٹدحأو

 ؛اهرسكي الإ ةبشخلا يث حداقلا لثمو «هنول ريغيو هحير نتني هنإف ؛هقرحم

 .اهفعضيو اهرخني هنإف

 يتمأل افع هللا نإ» :للك هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع -- ٤

 .«اوملكتي وأ اولمعي مل ام اهسفنأ هب تثدح امع

 )١( يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح ٥ ملسمو ۱
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 موي لك رذنيو هب حاصي

 نادت دقف ليحرلل بهأت

 رورغ يف لاب يحخر تنأو

 ةريصب ىلع تيتأ بنذ مكو

 نيع كانه كارت نأ رذاحت

 ميظع رمأ نم تلواح مكو

 هيف تم ول لحدم نم مکو

 هنم هوركملاو ءوسلا تيقو

 يسم هلل ةمعن نم مكو

 هريبكلاو ةريغصلا لمعلا نم

 هريصم هتلفغ هتسنأ دقو

 هريحو خأ ليحرلا كرذنأو

 هريغص اهيف فرتقت مل نأك

 هريرق يأت يذلاب كنيعو

 هريحو هنم ةهحرب تعنم

 هريشعلا يف الاكن هب تنكل

 هريتس هيف ةمعنب تحرو

 هریک اهفرعت سیل حبصتو

 ناسللاب هللا ركذ :ناركذ ركذلا :لاق «دعس نب لالب نع ٥-

 :ءارعشلا ءامکح ضعب لاق ٦-

 تل

 ةلزام دولحخ يحري وهو

 يبجع الو قرکف يضقنت
 بلطلا هدیدش هجو لک نم ةبلاطم هل ايانملا ىري



 بتكلا يق كيلع اهنم تبثأ ام ةيشح كباو كاياطح نم بت

 بتي ملو هبر ىلإ راص تف لاح نوكت لاح ةيأ

 :ءارعشلا نم ميكح لاق - ۷

 رجالا ةرراسم نمأت الو يحأ رمعلا نم ءاضقلا لبق بت هللا ىلإ

 را لم تار یکی داسر اوضم نإ ةلحألل يكبتو حونت
 هل دجيف بنذلا بنذيل لحرلا نإ :لاق «راثد نب براحم نع -۸

 .انهو هبلق يف

 ف يل لمعن اناملغ انك :لاق «هيبأ نع جالجللا نب دلاخ نع -۹

 هلدن نا انلأسي لجر ءاجف «مجرف لجرب ل هللا لوسر رمأف «قوسلا

 انلقف ل هللا لوسر هب انیتأف «هب انقلعتف محجر يذلا لجرل ناکم ىلع

 ؟مويلا مجر يذلا ثيبخلا كلذ نع انلاأسي ءاج اذه نإ !هللا لوسر ای

 نم هلا دنع بيطأ وش اوف «ثيبخ اودلوقت الا :لک هللا لوسر لاقف

 كسلا

 ۲۸۳/٤. یربکلا يف يئاسنلاو ٠١١/٤ دواد وبأو ٤۷۹/۳ دمحأ هجرحأ «نسح ثیدح )0(
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 لا مرم نب ىسيع امنيب :لاق «بشوح نب رهش نع -۰

 توقايلاو ؤلؤللاب نيحانجلا موظنم رئاط ءاج ذإ «نييراوحلا عم اسلاح
 :ىسيع لاقف «مهيديأ نيب جردي لعحجف «ريطلا نم نوكي ام نسحأك

 عرقأ جرحخف «هحالسم علخف «ةيآ مكل ثعب اذه نإف «هورفنت ال هوعد

 جرحخف ءاهتاح يف ثولتف «ةكر ب ىتأف ءريطلا نم نوكي ام حبقأك ءرمحأ

 ؛هسبلف هحالسم ىلإ داع مث «للستغاف ءاملا ةيرح لبقتساف ءاحف «دوسأ

 اذه لثم نإ هنأ «مكل اذه ثعب امنإ :ىسيع لاقف «هلامجو هنسح هيلإ داعف

 «هلامجو هنسح هنم عزن ؛اياطخلاو بونذلا يف ثولت اذإ ؛نمؤملا لثمك

 .هلاهو هنسح هيلإ داع هللا ىلإ بات اذإف

 ول :عساو نب دمحم اولاق :لاق «ناميلس نب رفعح نع -1

 لاف نيحلص اوئوكت نإ :ةنسح ةيئالع هذه لل دمحلا :لاق ؟تملكت

 .تكس م :٠(۰ 4 3 اروع یبوالل نا

 :لاق «ماشلا لهأ ءاهقف نم لحجر نع جرعألا دي نع -۲
 رفغأف ينرفغتسي مث ةثيطخلاب لمعي !مدآ نبا حيو اي :ةاروتلا يف بوتكم
 «هل رفغأف ينرفغتسيف اه دوعي مث «هل رفغأف ينرفغتسي مث اه دوعي م هل

 دقف «يتمهر نم سأيي الو «ةئيطخلاب لمع كرت ديري ال !مدآ نبا حيو اي

 .هل ترفغ دقف «هل ترفغ دقف «هل ترفغ

 .دكلحجلا :خالسملا )7(0
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 نم» :ک هللا لوسر لاق :لاق ل د بلاط يأ نب يلع نع

 نمو «هدبع ىلع هتبوقع ينثي نأ نم لدعأ هللاف «هب بقوعف ابنذ ايندلا يف باصأ

 افع دق ءيش يف دوعي نأ نم مركأ هللاف «هيلع رتسف ايندلا يف ابنذ بنذأ

)( 
 عنه(  .

 يذلا لغم» :4 هللا لوسر لاق :لاق بط رماع نب ةبقع نع-٠

 دق ةقيض عرد هيلع تناك لجر لثمك «تانسحلا لمعيو ‹تائيسلا لمعي

 قح «ىرخأ تكفناف ىرخأ لمع مث «ةقلح تكفناف ةنسح لمع مث «هتفنخ

 “0ضرألا ىلإ جرخب

 نيب نييراوحلا نم طهر يف حيسملا امنيب :لاق هل ةريره يبأ نع ۳

 عقوف «بهذلا وه اغأك نولتي نوللا نسح < رئاط لبقأ « ةنتنم ةفيجو راح رهن

 هنع خلس نيح َءيش حقا وه اذِٳف «هکسم هنع خلسف «ضفتناف ابیرق
 ءاهيف "كعمتف ةنتنملا ةفيحلا ىلإ بدي قلطناف «“"شميحأ عريقأ ؛هكسم

 )١( مقر للاب نظلا نسح ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠۲.
 ٠١١/٤ دما هاور ٥٠/٤: بیغرشلا يف يرذنملاو ۲۲/٠١ عمحا يف يمشيهلا لاق (۲)

 .حيحصلا لاجر هلاجر يناربطلا يدانسإ دحأو ۱۸٤/١١ يناربطلاو
 .هدلح يأ (۳)

 .قولحلا :شميحألاو «قلجلا :شمجلا )٤(
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 قح بدي قلطنا مث «هنتن ىلإ انتنو «هحوبق ىلإ احوبق دادزاف ءاهنتنب خطلتو

 ةضيب هنأك عحر تح هيف لستغاف يقاص حاضحض هبنج ىلإ ارهن ىتأ
 كلذكف ؛ةرم لوأ نيح ناك امك هعردتف هكسم ىلإ بدي قلطنا مث «ةرشقم

 هلاسقغا لثمك ةبوتلا لثم كلذكو ءاياطخلا يف نوكي نيح ةعيطخلا لماع لثم
 .هكسم عردت نيح هنيد عحار مث «حاضحضلا رهنلا يف نتلا نم

 نم ين ىلإ هللا ىحوأ :لاق «يصمحلا نانس نب ديعس نع -۷

 نأ مهرمأو هموقل يبلا كلذ ركذف :لاق .قئاح باذعلا نأ ءايبنألا

 نم ةثالثب اوحرخي نأ مهرمأف ؛اوجرخف :لاق .اوبوتيف مهلضافأ اوحرخي

 ةثالثلا تحجرخف :لاق .هللا ىلإ مهتدافوب :لاق وأ هللا ىلإ ادفو مهلضافأ

 يتلا ةاروتلا يف انترمأ كنإ !مهللا :ةثالثلا دحأ لاقف :لاق .موقلا مامأ

 لاؤس انإو ءانباوبأب اوماق اذإ لاؤسلا درن ال نأ ىسوم كدبع ىلع تلزنأ

 كلنإ !مهللا :يناثلا لاقو !كلأس نم درت الف كباوبأ نم بابب كلاؤس نم

 انإو ءانملظ نمع وفعن نأ ىسوم كدبع ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلا يف انترمأ

 يتلا ةاروتلا ق انترمأ كنإ !مهللا :ثلاثلا لاقو !انع ضعاف انسفنأ انملظ

 بحجوأف كؤاقرأو كديبع انإو ءانءاقرأ قتعن نأ ىسوم كدبع ىلع تلزنأ

 .مهنع افعو «مهنم لبق دق هنأ يبلا ىلإ هللا ىحوأف :لاق !انقتع انل

 ى

 .اهيف بلقتي يأ(١)

 .هريغو ريدغلا يق نوكي ليلقلا ءاملا :حاضحضلا (۲)
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 ارس بنذلا بنذي يذلا :ظيفحلا باوألا :لاق «دهاحم نع-۸

 :لاق 4 ةللهَج َءَرُّسلَا َنوّلَمَعَي :هلوق يف هك سابع نبا نع -۹
 ةبوتلا :لاق ٠٠دس ( بيرق نب توو تو «هتاهج نم بنذلا هلمع

 .هتحص يف توما لبق

 قيضلاو «ةدابعلا يت نهولا ؛ةيصعملا ءازح : لاق ا يلع نع ٠-

 لاني ال :لاق ؟ةذللا ق رسعتلا امو :ليق .ةذللا يق رسعتلاو ‹ةشيعملا ىف

 .اهايإ هصغني ام هءاح الإ الالح ةوهش

 دبع نع يضر اذإ هللا نأ يغلب :لاق « هللا دبع نب ليلخلا نع ٤١-

 .يدبع نع يمتكا :لاقف «ضرألاو هحراوج رمأو «هبونذ ةظفحلا ىسن

 دعب عزن الو «هلبقتي نأ ديرب وهو الإ اريح دبعل هلل بيس ام هنأ غلبو

 .هل رفغي نأ ديري وهو الإ بنذ نع

 .ةدغفأ ءيش قرأ مهنإف «نيباوتلا اوسلاج :لاق هک 5 رمع نع

 ا زف یک رع یی كل م اک ی ی اا
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 هيب ليحَر  :ءاملعلا ضعب نع كلملا دبع نب ملسأ نع - ٤

 .ةبوتلا :لاق [هء:اس]) 4 نوهتشي ام نيبو

 :ةرصبلا لهأ نم لجرل تلق :لاق «ناقرب نب رفعج نع-٥

 مث «بنذ نم رفغتسي هبر ىلإ اكر بتم لازي ال هنأ اندحأ يهتشي ال فيك
 دو :لاقف «نسحلل كلذ ركذ دق :لاق ؟!دوعي مث «رفغتسي مث «دوعي

 .رافغتسالا نم اولمت الف «هذهب مكنم رفظ ول ناطيشلا

 :هل ليق وأ هل تلق :لاق «نسحلا نع زوريف نب تلصلا نع ٠ ٠-

 :لاق ؟هللا ركذ نم رتفي ال هناسل نأ الإ «ةيصعم نم ىشاحتي ال لحر

 .نسح نوعل كلذ نإ :لاق مث ءايلم قرطأف

 ؛عفرت مدآ ينب لامعا نإ :لاق « ينزملا هللا دبع نب ركب نع - ۷

 سيل ةفيحص تعفر اذإو «ءاضيب تعفر « رافغتسا اهيف ةفيحص تعفر اذإف

 .ءاد وس تعفر ‹ رافغتسا اهيف

 باحصأ نم ةعبرأ عمتحا :لاق « ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع - ۸

 ةبوت لبقي هللا نإ» :لوقي كب هللا لوسر تعم :مهدحأ لاقف كيب هللا لوسر
 ؟لل هللا لوسر نم اذه تعم تنأ :يناثلا لاقف .«مويب تومي نأ لبق دبعلا

 تومي نأ لبق لبقيل هللا نإ» :لوقي ي هللا لوسر تعم انأو :لاق .معن :لاق

 .معن :لاق ؟لب هللا لوسر نم اذه تعم تنأ :ثلاثلا لاقف .«موي فصنب

 تومي نأ لبق دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ» :لوقي ي هللا لوسر تعم انأو :لاق
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هللا لوسر نم اذه تعم تنأ :عبارلا لاق ةوحضب
 :لاق . .معن : :لاق ؟يك 

 '«هسفنب رغرغي م ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ : :لوقي ا هلا لوسر تعم انأو

 نسحأف ةريرس يف ةعيس تأسأ اذإ :لاق ا ناملس نع - ۹

 ءةينالع يف ةنسح نسحأف ةيئالع يف ةنيس تأسأ اذإو ءةريرس ىف ةنسح

 .هذهب هذه نوکت یکل

 "قرم ةئام مويلا يف بوتأل ينإ» :لاق لب ىنلا نع كط سنأ نع - ١ ٠٠

 لاق» :لاق ءنيمألا حورلا نع لَ يلا نع هه سابع نبا نع - ٠١١

 ةنسح تيقب نإف « ضعبب اهضعب صقيف «هتائيسو دبعلا تانسحب ىتؤي :ىلاعت هللا

 «ةدجلا يف هل عسو

 ريغ حيحصلا لاحر هلاجرو ٠٠٠/١ دمحأ هاور ۱۹۷/٠١: عمجلا يف يمثيملا لاق )١(

 مكاحلاو ٠۲١۲/۳ روصنم نب ديعس هجرحأو .ةقث وهو ينامليبلا نب نمحرلا دبع

 .ينابلألا هححصو ۲/٥ بعشلا يق يقهيبلاو ٤/۲

 ي ءايضلاو ٤/۳ ۲١ نابح نباو ٤٠۰/۲( رصتحملا) رازبلا هحرخأ «حيحص ثيدج (۲)

 ثيدح نم ۲۰۷٥/٤ ملسم هجرحأا امک .ةرم نيعبس :هيف نكلو ه١-۷/١١ ةراتحملا

 .قلحلا يف حورلا ددرت :ةرغرغلا .ينزملا رغألا
 لاقو .هاجرخي ملو نييناميلل دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٤ مكاحلا هجرحأ (۳)

 هدانسإو ۱۸١/١۲ يناربطلا هاور : ۲٠۸/۱۰ عملا يف يمثيملا لاقو .حيحص : :يبهذلا

 نبا لاق .مهضعب يف فعض ىلع اوقثو هلاحرو رازبلا هاور ٠: ۰ يق لاقو .دیج

 وهو ۳۲۹٤/٣١ متاح يبا نباو ۱۸/۲۲ ریرج نبا هاور ۱/٤ هریسفت يف ریٹک

 يٿ يراخبلاو ۲۲٣/٣ ديمه نب دبع هجرحُا امک .هب سأب ال دی هدانسإو بیرغ ثیدح

 ٠٠٤/١. بعشلا يف يقهيبلاو ٩١/۳ ةيلحلا يث ميعن وبأو ١١١/۷ خيراتلا
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 .لمعم ريغ يف لمعت تنأف «هيف تقم المع

 ايفتخم ناك نسحلا نأ ؛ةفيلح يبأ نع يدبعلا راحص نع ٣-

 ؟كاكبأ ام :هل لاقف .ىكبي نسحلاو «ةليل تاذ ةفيلخ وبأ هبتناف «هراد يف

 .تیکبف هترکذ يل بنذ :لاق

 اموی هناوحخإ نم لحر هبتاعف :لاق .ایکاب الإ هارن داکی ال ناکف «ءاکبلاب

 :لاق مث «ىکبف :لاق ؟لیوطلا ءاکبلا اذه هللا كمحر كبت امم :لاقف

 ءامداعم عومدلا تدعسأل یمه دری ءاكبلا ناك ولف

 :اولاقف وعادت ءامكحلا نم ةيتف نأ ؛سبلح نيب سنوي نع ٥-
 يتلا لصافملا يخرتستف ءريكلا كردن نأ لبق نم ةذل لك كرتن اولاعت

 .تاوهشلا ىلع ةيوق تناك

 ىلعو «مكتويب يف رافغتسالا نم اورثكأ :لاق «نسحلا نع - ١
 مكنإف متنک امنيا «مکسلاجب يو «مكقاوسأ فو «مكقرط فو «مكدئاوم

 .ةرفغملا لزنت تم نوردت ام

 يأ :هنبال نامقل لاق :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعملا نع <-۷
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 .الئاس نهيف دري ال تاعاس هلل نإف !يل رفغا مهللا :كناسل دوع !ىنب

 ا دواد نأ انغلب :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع-۸

 ‹«بنذلا باصأ املف ؛بنذلا بيصي نأ لبق نيئاطخلا ىلع وعدي ناك

 .!مهعم يل رفغت نأ كلعل نيئاطحلل رفغا !بر ای :لاق

 الو «بوتف تح توم نأ دیر ال نحن :لاق مزاح ییأ نع - ۹

 لوقي «كتومل قاوسألا عفرت ل تم نإ كنأ ملعأ :لاقو .تومن تح بوتن

 .كسفن فرعاف ريغص كنأش نِ

 .بلقلا تيمي بنذلا ىلع بنذلا :لاق «عساو نب دمحم نع ۱٠

 ءاذكه بلقلا :لاقف «دهاجج دنعانك :لاق «شمعألا نع ١١١-

 مث -ادحاو دقعف- ءاذكه :لاق ءابنذ لحرلا بنذأ اذإف -هفك طسبو-

 يف عباصألا ىلع ماهبإلا در مث ءاعبرأ مث ءاثالث مث ءنينثا دقع بنذأ اذإ

 ىلع عبطي مل هنأ ىري مكيأف :دهاحج لاق .هبلق ىلع عبطف.«سماخلا بنذلا

 .؟هبلق
 اوعمتجا دقو انيلإ ج رخي لظ د هللا دبع ناک :لاق «قورسم نع - ٣

 كانه حنتيلف ةنس نع لأسي نأ ديري مكنم ناك نم :لوقيف «هباب ىلع

 ءاج نمو «همصحخ ديب ذحأيلف ةموصخلل مكنم ءاح نمو «هل غرفن ىتح

 .بفللا رتس امك ةبوتلا رتسيلف ؛هرتس دق بنذ ىلع انعلطي مكنم

 .هدادم هقيرو «كلملا ملق دبعلا ناسل :لاق هيل ا يلع نع ٣
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 لا لوق نم ظفلَي ام :ىلاعت هلوق ين انغلب :لاق «نایفس نع - ٤
 .هيبان دنع امهنأ انعم“ :لاق [١٠:هإ 4 ج ديتع بيقر هّيدل

 نيذللا نيظفاحلا ىلإ هللا ىحوأ :لاق «سيق نب فنحألا نع -*°

 .اعيش هرجض يف يدبع ىلع ابتکت ال نأ :مدآ نبا عم

 :بضغ ىلع نومالي ال ةئالث :لاق «ضايع نب ليضفلا نع - 1

 .رفاسملاو «ضيرملاو «مئاصلا

 نم هل نكي ملو «دبعلا بونذ ترثك اذإ :لاق «مكحلا نع -۷

 .هنع اهرفكيل نزحلاب هللا هالتبا «هنع اهرفكي ام لمعلا

 اميف ابنذ باصأ ىف نأ ىنغلب :لاق «ءرانيد نب كلام نع -۸

 هادانف «عحرف ايحتساو فقوف «هبنذ ركذف لستغيل ارهن یتأف ‹« یضم

 .كتقرغل ينم توند ول !يصاع اي :رهنلا

 نم تعم :تلقف ركب يبأل لوم تيقل :لاق «ةريصن يبا نع -۹

 كل هللا لوسر لاق :لوقي هظ ركب ابأ تعم معن :لاقف ؟ائيش ركب يأ
 .(ةرم نيعبس مويلا يف داع ناو ‹ رفغتسا نم رصأ امو

 نباو 331/۱ رازبلاو \4/ا ىلعي وبأو [o0۸ يذمرتلاو A4/Y دواد وبأ هجرحا (۱)

 o/4.4 بعشلا يق يقهيبلاو 41/4 يمليدلاو ۷11/۳ متاح يأ نباو NE ریرحج

 .يوقلاب هدانسإ سيلو ةريصن يبأ ثيدح نم هفرعن امنإ بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق
 هک
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 عم ةريغص ال» ا هللا لوسر لاق :لاق هل سابع نبا نع -۰

 .'(رافغتسا 2 ةریبک الو «رارصإ

 نم رك نم» :ي يبنلا لاق :لاق هل و سابع نبا نع -1

اجرخَم قيض لك نمو ءاجرف ٌمَه لك نم هل هللا لمج «رافغتسالا
 نم هقزرو ء

 "بسحب ال ثیح

 "ناغيل هنإ» :ع هللا لوسر لاق :لاق هبط و ينزملا رغألا نع ١-

 ر ر مد لک هلا فاعمل ناو يلق ىلع

(e) 

 ېک

 -نیعم نب یحی هقثو دقو- دقاو نب نامثع هاور ٤۲۰۸/۱: هریسفت ین ریثک نبا لاق

 نب يلع لوقو _نابح نياو دمحأ هقثو- ديبع نب ملاس همساو يطساولا ةريصن وبأ هخيشو

 ركب يبأ ىلوم ةلاهح لحأل هنأ رهاظلاف كاذب ثيدحلا اذه دانسإ سيل :يذمرتلاو ينيدللا

 نسح ثيدح وهف رکب يبا ىلإ هتبسن هیفکیو ریبک يعبات هنأل رضت ال هلثم ةلاهج نکلو

 .نسح هدانسإ 1١١/١: حتفلا يف ظفاحلا لاقو .ملعأ هللاو

 . هوجو نم اعوفرم يورو سابع نبا لوق نم وه : ٠١۹ مولعلا عماج يف بحر نبا لاق (۱)

 144/٥ يمليدلاو خيشلا وبأ هاور : ٥ ١ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .ةفيعض

 امیس ال ‹«فیعض هدنسو ٤/۲ باهشلا دنسم يف يعاضقلاو لاثمألا يف يركسعلاو

 .هلوق نم سابع نبا نع هريسفت يف رذنملا نبا دنع وهو

 .۸ :مقر ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)

 .سبلأو هيلع يطغ :هبلق ىلع نيغ (۳)

 .مدقت دقو ۲۰۷٠/٤ ملسم هحجرحا «حیحص ثیدح )٤(

 .هتدح :ناسللا برذ ()
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 .(ةرم ةئام موي لك هللا رفغتسأل ينإ ؟رافغتسالا نم تنأ نيأ» :لاقف « يناسل

 ؟داع ناف :لیق .باوت نتفم لک مک رایخ :لاق هه يلع نع ٤-
 :لیق .بوتیو هللا رفغتسي :لاق ؟داع نإف :لیق .بوتیو هللا رفغتسي :لاق

 .روسحملا وه ناطيشلا نوكي یتح :لاق ؟یتم تح
 ءاطح مدآ نبا :ةاروتلا ب ترق :لاق «يليقعلا نوع نع -

 .نورفغتسملا نيئاطخلا ريخو «رافغ انو

 «بونذلا نم نورثكت مكنإ :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع - ٣

 نيرطس لك نيب ةمايقلا موي دحو اذإ دبعلا نإف ؛رافغتسالا نم اورثكتساف
 .كلذ ناكم هرس «ارافغتسا هباتک نم

 ترفغتسا دق ابنذ نوعبرأو فين يل :لاق «يسيقلا حاير نع -۷
 .ةرم ةئام بنذ لكل

 :ةيألا هذه نع لئس :لاق ‹« نیریس نبا نع ثعشأ نع -۸
 اورَمْعَعشاق هلا أورد مهسا ارملظ أ ة محق اولعق اذإ يذّلاَو ت

 ناكم ةيآلا هذه هللا اناطعأ :نيريس نبا لاق .[٠٠٠:نرىع لآ] 4 مهبوتذل

 .مهبونذ تارافك يف ليئارسإ ينبل لعح ام

 برلو «ةبوتلاب بونذلا اوواد :لاق هللا دبع نب نوع نع -۹

 ىلعي وبأو ۳۷۲/۷ رازبلاو ٠۲١٤/۲ ةجام نباو ٠٠۷/١ يئاسنلاو ٤۹٤/١ دمحأ هجرحأ (۱)
 .يهذلاو ۲۹۱/٤ مکاحلاو ۰ . ٥/۳ نابح نبا هححصو ۱
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 ءرملا بلق :نوع لاقو ءاهيلع هتدفوأ ىح ةنجلا لإ هتبوت هتعد بئات

لإ ةظعوملاف ءاهباصأ ام عيمج اهيف رثؤي ةجاجزلا ةلزامب بثاتلا
 مهيواق ى

 ؛نيباوتلا اوسلاج :هّللا دبع نب نوع لاقو «برقأ ةقرلا لل مهو «ةعيرس

 .برقأ مدانلا ىلإ هللا ةمحر نإف

 .[۲۲۲ ةر € تنا ا

 يح هللا نإر 4 ا لور لاف :لاق 4ظ هک كلام نب سنا نع

 .«بئاتلا باشلا

 ةمادنلاب ةبوصنم نيباوتلا مئارح :لاق «هللا دبع نب نوع نع - ۲

 سش ىلع حرتحا ام رکذ املک نیم ایندلاب بئل رت ال «مھتیعآ بص

 عاد هبنذب دبعلا مامتها :لاق «ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع -۳

 هبيصي بنذلاب متهي دبعلا لازي الو «هتبوتل حاتفم هيلع همدنو «هکر ت ىلإ

 .هتانسح ضعب ! نم هل عفنأ نوک یتح

 :لاق [٣٣:دمع] 4 چ كلغ ارلطبت {YJ :نسحلا نع -1 ۸٤

 يف خيشلا وبأو ةبوتلا يف ايندلا يبأ نبا هاور : ۲ ٥ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 .فيعض هدنس و باوثلا باتک
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 كنإ !نالف اي» :لحرل لاق جيب يبلا نأ ؛قيقش نب هللا دبع نع -°
 :ناميلس لاق .مدهأ الو ينبأ فوس !هللا لوسر اي :لاق .«مدهتو ينبت
 .تائيسلاو تانسحل ١ لمعي ينعي

 نم بنذ ىلع ىکب نم هنأ يغلب :لاق «يشاقرلا ديزي نع -1
 .بنذلا كلذ هاظفاح يسن هبونذ

 ةفيطحخ ىلع ىكب نم هنأ ينغلب :لاق «يقوعلا ةيطع نع -۷
 .ةنسح هل تبتکو :لاقو .هنع تیحم

 اياطخلا طحب ةئيطخلا ىلع ءاكبلا :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 .سبايلا قرولا حيرلا طحب امك

 انل بحاص دنع ةليل تاذ انتب :لاق «ميكح نب تلصلا نع -۹

 :لوقي «ةليللا كلت انئارق ضعب لعجف «نمحرلا دبع وبأ انعمو

 بلقلاو حناوحلا يف ءاد بنذلا ىرأ يننإ بنذلا ىلع يكبأ ال يل امو

 حناوجلا يف ءاد بنذلا ىرأ انيلع در :لوقيو «يكيي نمحرلا دبع وبأ لعجف
 .جرختس هسفن نأ هللاو تننظ ىقح هددري لحرلا لعجف :لاق .بلقلاو

 ىف ةوقو «بلقلا يف رون ةنسحلاب لمعلا :لاق «نسحلا نع ٠-

 .ندبلا يف نهوو «بلقلا يث ةملظ ةئيسلاب لمعلاو «ندبلا

 ۴۸٠/١. سودرفلا يف يمليدلا هجرخ ةريره يأ نع الوصوم ءاج «لسرم ثیدح (۱)
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 ةبوتلا ةلاسر ةبوتلا باتك

 هنيب اميف بنذلا بنذيل دبعلا نإ :لاق «دباعلا باطح نع ٠۹١-

 .هيلع كلذ رثأ نوريف هناوخإ ءيجيف هللا نيبو

 بيصيل لحرلا نإ :لاق «هيبأ نع نامیلس نب رمتعملا نع -7۲

 .هتلذم هيلعو حبصيف رسلا يف بنذلا

 ام مهبوُلق ىلع نار لب اك » :ىلاعت هللا لوق يف «نسحلا نع -۳

 «بنذلا دعب بنذلا ؟ةنارإلا ام نوردت :لاق [«:بسسل] 4 ر َنوُبسكي ًاوثاک

 .بلقلا توم تح «بنذلا دعب بنذلاو

 «هبلق يف ةملظ نوكتف «ةعيسلا لمعيل لحرلا نإو «هندب يف ةوقو «هبلق

 .هندب يف انهوو

 ابنذ بنذأ اذإ دبعلا نإ» :لاق يك يبلا نع هل ةريره يبأ نع ٥-

 دوستي قح تداز داز نإو «هبلق “لقص بات ناف ءهباق يف ءادوس ةنکن تناک

 اوثاك ام مهبوق ىلع َناَر لب اك  ىلاعت هللا لوق كلذف» :لاق «هبلق
2 

 

 م

 ج نوبسكي  4اللمطففين:؛٠[( ٠ ت (۲)

 .ءالحلا :لقصلا )١(
 يذمرتلاو ۲ مکاحلاو دیم نب دبعو ۲۹۷/۲ دمحا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

tr4/oریرج نباو ١۱٤١۱۸/۲ ةحام نسباو ۰۹/1 يئاسنلاو هاححصو  A.نباو  

 . ٤٤١/١ بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو رذنملا نباو ۲٠١/۳ نابح

 -۸۹ -۔



 دبعلا عفنيل هللا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق طظ رمع نبا نع -

)0 
 «هبنذي بنذلاب

 ‹«لوحتمو لزام رش :لاقي ناك :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۷

 .ةبوت ريغ ىلإ بنذ

 ‹«تانسحلا بتكي هني نع يذلا كلملا :لاق «جيرج نبا نع -۸

 وأ «نذإ ريغب بتكي هني نع يذلاو «تاعيسلا بتحكي هراسي نع يذلاو

 نم ةداهش ريغب وأ «نذإ ريغب بتكي ال هراسي نع يذلاو «ةداهش ريغب
 ىشم اذإو «هراسي نع رحآلاو « هني نع امهدحأف دعق اذإ هني نع يذلا

 هسأر دنع امهدحأف دقر اذإو «هفلح نم رحآلاو «هيدي نيب نم امهدحأف

 .هيلجر دنع رحآلاو

 E) :اًروفَغ نيبال ناڪ تاق :ريبج نب ديعس نع - ۹

 .ريخلا ىلإ نيعاحجرلا :لاق [٠٠:ءارسإا]

 دو ممر اراق :هلوق يف «ملسأ نب ديز نع-٠
 انيلع متدهش امل مهحورفل اولاق :لاق [«٠:كسنإ 4 الع

 ل ادع ایگ ای :لاق قدزرشلا نآ هدم یا بیس نع ۱

 ينلعج «معن :تلق ؟قدزرفلا تنأ :يل لاقف «ماشلاب 4فط ةريره ابأ تيقل

 )ل 4

 وهو ۱۹۹/۸ ةیلحلا يف ميعن وبأو ٠١۹/۲ باهشلا یف يعاضقلا هجرحا «فيعض هدانسإ (۱)

 .يطويسلاو ينابلألا هفعضو «يقارعلاو يليقعلا هلاق ظوفحم ريغ

 -۹۰ ۔



 تيقب نإ كلعف رظناو قتا :لاق ؟رعشلا لوقت يذلا تنأ :لاق .كادف هللا

 .هلا ةمحر نم نطنقت الف كل رفغي نل هللا نأ كنوربخي اموق ىقلت نأ

 «هبونذ هيلع ضرعتل لحرلا نإ :لاق «رماع نب ةورع نع - ۲

 .هل رفغیف هنم اقفشم تنك ين امأ :لوقیف

 هللا تزراب نوکت نأ كنمؤي ام :لاق «ضايع نب ليضف نع -۴۳

 .؟كلاح نوكي ىرت فيك «ةرفغملا باب كنود قلغأف ؛ هيلع كتقم لمعب

 «هرقحيف ريغصلا بنذلا بنذيل دبعلا نإ :لاق «بعك نع ٤-
 لثشم نوكي ىتح هللا دنع مظعيف «هنم رفغتسي الو «هيلع مدني الو

 دنع رغصيف «هنم رفغتسيو «هيلع مدنيف ميظعلا بنذلا لمعيو «"دوطلا

 .هل رفغي یتح «هللا

 «ةنسحلاب لمعيل لحرلا نإ :لاق بط يراصنألا بويأ يأ نع - ٠

 لحرلا نإو «هب نطحأ دقو « هللا يتأي تح تارقحلاب لمعيو «اهيلع لكتيف
 .انمآ هللا یقلی ىح اھنم قرفیف يف ةئيسلاب لمعيل

& @& 6&8 8 € 

 ةبوتلا ةلاسر رخآ
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو

 .ميظعلا لبحلا :دوطلا )١(
 .اهنم فاخي يأ (۲)

 -۹۱1 ۔
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 نارغلار واقعا ورا تغالا ك اسر

 ءاكبلاو قلا كار

 هشاعبحرلا كاسر

 فٹثإوقعلا ار

 فاشل ا لار

 عراق لاو طم اورا كاسر

 ناو م اعر





 نارغالارور اقع





 نازحألا رورسلا باقعأو و رابتعالا ةلاسر ءاجرلاو فوخللا بانك
5 a ی ی و ج ر و د د م ت ا DE I SOOO EROS BOE 

 نازحألا رورسلا باقعاو رابتعإلا ةلاسر

 يداو ىلإ ي هللا لوسر عم انجرح :لاق هل ظ كلام نب سنأ نع ١-

 انبي داو هناإف «يداولا اذه نم اهألما ءةرهطملا هذه ذخ !سنأ اي» :لاقف ‹«قيقعلا

 ديب ذحخآ وهو هللا لوسر تقحلو «تلحجعو ءاهتألمف ءاهتذحأف (هبحنو

 (؟هب كترمأ ام تلعف !سنأ اي» :لاقف « ىلإ تفتلا يسح عم نأ املف «يلع

 الإ ةربح نم ام !يلع اي» :لاقف «يلع ىلع لبقأف !هللا لوسر اي معن :تلق

 الإ لوزي میمن لك !يلع اي رال مه الإ عطقنم مه لک !يلع اي ةربع اهعيڪس

)0 
 . (ةنجا ميعن

 الإ ؛بوط :سانلا مه لاق موق نم ام :لاق 4ط سابع نبا نع -۲

 .مهؤوسي اموي رهدلا مهل ًأبخ

 نم امو «احرت ةحرف لكل :لاق هلط دوعسم نب هللا دبع نع ۳

 .احرت ءیلم الإ احرف ءیلم تیب
 «نزحم لك الإ ايندلا نم رظتني ام :لاق «ةدرب يبأ نب ديعس نع ٤

 نب نسحلا هيفو خيراتلا ي راجنلا نبا هجرحأ ۲۸۲/١: عماوحلا عمج يف يطويسلا لاق (1)
 ريغ نم ۱۲۱/۹۳ قشمد خیرات يف رکاسع نبا هجرخأو .كورتم وهو ؛ينشخلا ىح
 .نزحلا :ةربعلاو .رورسلا :ةربحلا .اذه نسحلا ققيرط

 .اضيأ عاطقنالاو كالملا وهو «حرفلا دض حرتلا :ريثألا نبا لاق )۲(

 -۹۷ ۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا اسر اجرلاو ضفوخلا بانک

EOSIN 

 .ءاکب هدعب نم ناک الإ طق حض ناک ام :لاق «نیریس نب دمحم نع ٥-

 ةنبا تيقل :لاق ءيا ينئدح :لاق «يسيقلا سمهك نب نوع نع ٦-

 ام :لاق «تكبف :لاق «لام ناهبصأ نم مدق دقو ةريبه نب ةلقسم نامعنلا

 .كلذ ريغ يف تيكب ينكلو «ىلب ىلب :تلاق !؟كکر ت نْسحُت ما «كيكبُي

 ؟كيكبب امف :لاق .ال :تلاق ؟هيف تنك امو كيبأ كلم تركذ :لاق

 .ةربع اهعبتتس الإ ةربح نم سيلو ؛ةَريلا نم كب ىرأ امل :تلاق

 تنب ةقرُح ىتأ ىقح دايز جرح :لاق «كلملا دبع نب رماع نع -۷
 ةصيبق نب ئناه نب ةصيبق نب ئناه رجح يف تناكو- رذنملا نب نامعنلا

 تسبل دقو يلإ اهوجرحأ :لاقف -نابيش نب لهذ نب ةعيبر يبأ نبا
 .تحجرخف :لاق «ءيجحت وأ اهوبحسا :لاق .ةفيعض ينإ :تلاق .حوُسملا

 انوجري الإ دحأ برعلا يف امو انحبصأ :تلاق «كلهأ نع ينيثدح :لاقو

 .انحري الإ دحأ برعلا ف امو انيسمأو ءانفاخي وأ

 نب ةحلط نب قاحسإ ىتأ :لاق «يومألا ديعس نب دلاح نع -۸

 ككلُم نع انيربحُف كثيتأ :لاقف ءرذنملا نب نامعنلا تنب أدنه هللا ديبع

 من ءاكلم هّدشأو سانلا عا نم نحنو انيأر دقل :تلاق ؟كتيب لهأ كلمو

 هللا ىلع قح هنأ كربحأ ينإو «سانلا لذا نم انيأر ىح سمشلا تباغ ام

 نامعنلا ىلع بضغ ىرسك ناك دقو ءةربع اهألم الإ ةربَح اراد المال

 .رعشلا نم ءاسكلا وهو :حسملا عج )١(

- A - 



 تحأ تلاقف «هكلم هيلإ درف هنع يضر مث «برعلا دالب يف اهنم رفن ةبضغ
 انيلإ عحرو ءانكلم انيلإ هللا در دق !يحأ اي :هكلم هيلإ عحر نيح نامعنلا

 .انيلع هب علطم رهدلا ام يلو كل يثرأل ينإو ؛انلاح نسح

 نامعنلا تنب ةقرح ىأر ةصيبق يبأ نب ئناه نأ ؛يعمصألا نع -۹

 يف ةراضغ تيأر ينكلو ءال :تلاق ؟كاذآ ادحأ لعل :امه لاقف «يكبت

 .انزح تألتما الإ ارورس راد تألتما ام لقو ؛مكلهأ

 نامعنلا تنب دنه ىلع فقو ادايز نأ ؛ريكب نب رمع نع ٠-

 الإ دحأ برعلا يف امو حابص اذ انحبصأ :تلاقف ؟هثدحت نأ اهأسف

 .انهحري الإ دحأ برعلا يف امو انيسمأ مث ءانوحري

 نم ةأرما تلحد :لاق «يلكعلا ىسوم نب دابع نب دمحم نع ١١-

 «ءاكب تكب هيف مه ام تأر املف «يمالا يلع نب ناميلس ىلع ةيمأ ينب
 موق لک نکلو ءال :تلاق ؟كتیب لهأ كلم تركذأ ؟كيكبي ام :ام لاقف

 .مهؤوسي ام نهر

 «ةادغ ةفوكلا رود نم رادب تررم :لاق «دباعلا بوبح نع ۲١-

 :رادلا لحاد نم يدانت ةيراج تعمسف

 نامزلا كنكاسب بهذي الو ٠ ٠ نزح كلحدي ال راد اي الأ

 .شيعلا يف ةعسلاو ةمعنلا :ةراضغلا )١(

 - ۹۹ ۔



 نازحألا رورصلا ب باقعأو رابتصالا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 !؟مهنأش ام :تلقف «ةشحوو ةبآك هتلع دقو بابلا اذإف ؛رادلاب تررم مث

 «هتعرقف رادلا باب ىلع تفقوف .رادلا بر تام «مهديس تام :اولاق

 :لوقت ةيراح توص انهه نم تعم” ينإ :تلقو

 نامزلا كنكاسب بهذي الو نزح كلحدي ال راد اي الأ

 «ريغي الو ريغي ىلاعت هللا نإ !هللا دبع اي :-تكبو- رادلا نم ةأرما تلاقف

 .ایکاب مهدنع نم -هللاو- تعحجرف .قولخ لك ةياغ توملاو

 اذإف ؛قوسلا ىلإ نسحلا عم ر ل اعم نی راگ نع ۳

 هموي لثم كوبأو :نسحلا لاق .ىرأ ال كموي لثم !هاتبأ اي :لوقت ة

 نسحلا قلطناو «هيدي نيب تقلطناف «كلزنم ىلع ينيلد !ةينب اي «ىأر ام

 يل ام !رادلا هذه لهأ اي :ىدانف «رادلا باب ىلع فقو ىح هعم نحنو

 لحاد نم ةأرما هتدانف :لاق !؟ارومعم ناک نأ دعب اروجهم بابلا اذه یرُأ

 .ايكاب نسحلا فرصناف .ىماتيلاو لمارألا باوبأ اذكه !هّللا دبع اي :رادلا

 ةقرح ىلع تلحد :لاق « هللا ديبع نب ةحلط نب قاحسإ نع ٤-

 نيالث يف يهو ةريحلاب اه ريد يف تبهرت دقو- رذنملا نب نامعنلا تنب

 تاريخ تيأر فيك !ةقرح اي :اه تلقف -طق نهنسح لثم ري مل ةيراح

 :بتكلا يق دجن انإ «سمأ هيف انك ام اريح مويلا هيف نحن ام :تلاق ؟كلللا

 نإ «ةريع اهدعب نوبقعيس الإ ةربح يف نوشيعي تيب لهأ نم سيل هنإ

 تلق دق ينإو «هنوهركي مويب مم نطب الإ هنوبحي مويب موقل رهظي مل رهدلا

 ۰۰ ۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رال ةلاسر دجرلاو فوخلا ب بانک

 :تلاق ؟وه امو :لاق .الوق كلذ يف

 فصنتن ةقوس مهنم نحن اذإ انرمأ رمألاو سانلا سوسن انيب

 فرصتو انب تارات بلقت اهميعن مودي ال ايندل فأف

 كولم- كولملا نم كلم تنب تملك :لاق «ريبزلا نب ةورع نع

 مدقي اميف اهآر ناك دق ركب يبأ نب نمحرلا دبع اهب ”ببش : -ماشلا

 نوملسملا لاقف ءاهوباصأ اهوبأ لتقو نيملسملا ىلع هللا حتف املف «ماشلا

 دق «نمحرلا دبع ةيراجلا هذه طعأ !هّللا لوسر ةفيلحخ اي :ركب يبأل

 «هل اهاطعأف «معن :اولاق ؟كلذ ىلع مكلك :ركب وبأ لاق .هل اهانملس

 طسب الإ ةجاح ىلإ الو فينكلا ىلإ بهذت ال اهدالب يف طاسب اه ناكو
 دبع ناک و :لاق ءامهب ىهلتت بهذ نم ناتنامر اهيدي نيب يمرو «اهل

 ءءاكبلا رثأ اهينيع يف ىأر اهيلإ عجر مث اهدنع نم جرح اذإ نمهحرلا

 ؟كحكنأو كقتعأ نأ امإ ؛تعش اهيأ الاصح يراتخا ؟كيكبي ام :لوقيف

 نإو .ديرأ ال :تلاق ؟كموق ىلإ كدرأ نأ تببحأ نإو .هيغتبأ ال :تلاق

 ؟كيكبي ام ينيربحأف :لاق .ديرأ ال تلاق ؟نيملسلا ىلع كتددر تببحأ

 .سؤبلا موي نم كلملل يكب :تلاق

 كلملا دبع نب ناميلس ىلإ تشعب :لاق ءلاطبألا يبأ نع ١١-

 «هيلع تلحدأف ناميلس نب بويأ رادب تررمف -كسم لامحأ ةتس يعمو-

 .ءاسنلا ركذب هقيقرت :رعشلا بيبشتو «هرعش يف اهب ببش يأ )١(

 ۔ 1۰٩ -



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر هجرلاو و فوخلا بانك

 راد ىلإ اهنم تلحدأ مث «ضايب دجنلاو بايثلا نم اهيف ام رادب تررمف

 اهيف امو ءارمح راد ىلإ اهنم تلخدأ مث «كلذك اهيف امو ءارفص ىرحأ
 ةيراجو بويأب انأ اذإف «كلذك اهيف امو ءارضح راد ىلإ تلحدأ مث «كلذك

 ءرودلا كلت يف ناك نم ىنقحلو :لاق «ةيراحا نم هفرعأ ام ريرس ىلع هل

 ناميلس ىلإ ترص املف ءاهنم تجرح مث «كسملا نم يعم ام اوبهتناف

 نينمؤملا ريمأ دهش له :ينح ىلإ لجرل تلقف «هدجسم يف رصعلا تيلص
 ؟كسملا بحاص تنأ :لاقف .هتملكف هتيتأف «ناميلس ىلإ راشأف ؟ةالصلا

 ةعبس دعب بويأ رادب تررم مث :لاق .ةافاوملاب هل اوبتكا :لاق .معن :تلق

 .مهباصأ نوعاط :اولاق !؟اذه ام :تلقف “قالب رادلا اذإف ؛اموي رشع

 دق هدعب نم “هللا دبع يلو بويأ ناک :لاق «هللا دبع نع -۷

 هيلع لحد توملا هب لزن املف «نوعاطلا هباصأف «ةفالخلل هحشر

 نامثع وبأ ديعس ينثدح :لاق « ينزاملا ةريغملا نب دمحم ينثدحف [ناميلس]

 كلملا دبع نب ناميلس نب بويأ رضتحا ا :لاق -ملعلا لهأ نم ةقث-

 نب دعسو «زيزعلا دبع نب رمع هعمو «هسفنب دوجي وهو هوبأ هيلع لحد
 قبسي نأ دبعلا كلي ام :لاقو “ةربعلا هتقنخف «ةويح نب ءاحرو «ةبقع

 هنكسأ مل نإ ةعول يلق يق دحأ ينإو «ةشحو مكنم تسيلو دحولا هبلق ىلإ

 .اهيف ءيش ال يتلا رفقلا ضرألا عقلبلاو «ةيلاخ يأ ()

 .كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا يأ (۲)

 :ةعمدلا :ةربعلا )١(

1 - 



 نازحألا رورسلا باقعأو راتتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

ONSEN 

 ريمأ اي :زيزعلا دبع نب رمع لاقف .افسأو ادمک يدبک تعدصنا ةربعب

 هل لاقف «ثيغتسم ةرظن ءاحرو دعس ىلإ رظنف «كب ىلوأ ربصلا !نينمؤملا

 لوسر نأ يغلب دقف «طرفملا رمألا تأت مل ام لعفا نينمؤملا ريمأ اي :ءاحجر

 لوقن الو بلقلا [نزجيو] نيعلا عمدت» :لاق «ميهاربإ هنبا ىلع دحو ءَ هللا

 اسغو “هتربع تأقر مث «ادیدش ءاکب نامیلس کہف بولا طخ سد دام

 هيلإ رظنف «هربق ىلع فقو «هنفد نم غرف املف «بويأ تام مث «ههح ج9

 قرافم بيبح نم ليلق عاتم ةرفقب ميقم ربق ىلع فوقو

 :لاق مث !بويأ اي كيلع مالسلا :لاق مث

 قاذملا رم كدعب نم شيعلاف انتقرافف اسنأانل تنك

 :لاقف ءربقلا ىلإ فطع مث بكر ف هتباد هيلإ تبرقو

 ريمأ اي :هل لاق «زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛ةريغملا نب دمحم ريغ يفثدح

 .قيفوتلاو ةمصعلا هللابو «تقدص :ناميلس لاقف «تاف ام دارب الو «تام

 .كلام نب سنا نع A۰۷/4 ملسمو 4/۱ يراخبلا هحجرحا «حيح . ثیدح (۱)

 .هؤاکب فقوتو هعومد تنکس يأ (۲)

۳ _ 



 نا نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
ET OTA TTT SFA ENES ESOS 3 3 SEES TES 

RR SERRE PEE ك ENIS 

 نب رمعل لاق كلملا دبع نب ناميلس نأ ؛يش ةرقلا هللا دبع نع -۸

 :لاق ؟املأ هتبيصمل دج ال ىتح نمؤملا ربصيأ :هنبا توم دنع زيزعلا دبع

 لوعم ربصلا نكلو ؛هركت امو بحت ام كدنع يوتسي ال «نينمؤملا ريمأ اي
 .نمۇملا

 ىلع كلملا دبع نب ناميلس) عزح دتشا :لاق «يعمصألا نع -۹

 اءرما نإ :(مهنم لحر لاقف «قافآلا نم نوزعملا هيلإ ىتأ «بويأ هنبا

 ديح ريغل اهيف هبيصت ال بئاصملا نأ نظ مث ءايندلا يق ءاقبلاب هسفن ثدح

 يأرلا

 ناميلس ىلإ ماق :لاق «شيرق نم خيش نع ريکب نب رمع نع -۰
 نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «بويأ هنبا فوت امل دايز نب نامثع نب دايز

 ىلع هسفن نطويلف ءاقبلا بحأ نم :لوقي ناك ةركب يبأ نب نمحرلا دبع
 .بئاصلا

 بعک نب ريشب نب بويأ یزع :لاق «نامیلس نب ریدنک نع -۱
 ىف !نينمؤملا ريمأ اي هللا كرحآ :لاقف ءهنبا نع كلملا دبع نب ناميلس

 .!ينافلا يق كل كرابو «يقابلا

 اق «بلهملا نب ديزيل ديرب ينريحأ :لاق «ةنانك يأ نع -۲

 ىلإ تيهتناف «كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ناسارخ نم كسم نلمح تلم

- £ 



0) 
 ةصصجم راد اذإف «هيلع تلحدف -دهعلا يلو وهو- بويأ هنبا باب

 ةرفص بايث مهيلع "”فئاصوو ءافصو اهيف اذإو ءاهفوقسو اهناطيح
 «رضح اهفوقسأو اهناطيح اذإف «ىرحأ اراد تلحدأ مث «بهذلا يلحو
 تعضوف :لاق «درمزلا يلحو رضحخ بايث مهيلع فئاصوو ءافصو اذإو

 فرعأ م «هتأرما هعم ریرس ىلع دعاق وهو بويأ يدي نيب نيلمحلا

 !ريمألا اهيأ :هل تلقف «هيدي نيب نم كسملا بهتناف «هبحاص نم نهدحأ

 .«ناک ام هتربخأف نامیلس تیتأف «تحرخف "ينربزف «ةءارب يل بتكا

 ءاموي رشع دحأ دعب تدع مت «ةءأرب ىل بتکف «كتصق انفرع دق :لاقف

 .نوعاطلا مهباصأ «ءاوتام دق هراد يف هعم ناك نم عيمجو بويأ اذإف

 تلزنف «ةراحت يف نيرحبلا تدق :لاق «راسي نب ملسم نع -۳
 «ديبعو «ةوخإ اذإف «ةرسامسلاك سانلا رومأب نوموقي تيب لهأ ىلع

 نيلبقم «دحاو قنع مهيلإ سانلاو « ةنسح لاحو ء«رهاظ ىنغو «ةراحبو

 تيضق املف ءةنيزح “اهثب اهيلع لبقم ءا دجسم يف مأ محلو «نيربدمو
 اهيلع تضرعو ءاهيلع تملسف «ءاهنم توند رادحنالا تدرأو يتجاح

 :لاق .انب ملتو انيتأت نأ اندالب ىلإ تدع نإ يتحاح :تلاقف «ةحاحلا

 .صجلاب ةيلطم )١(
 .ةمألا يهو ةفيصو عج فئاضوو .دبعلا وهو فيصو عمج ءافصو (۲)

 ٤ .ينعنمو ينرهتنا ي )٣(

 .نرحلا ةدش :ثبلا (4)

- 1۵0 _ 



 نازحألا رورسلا باقعأو رايتعالا ةلاسر جرلاو وخلا بالك

TET TEOEIIOIECTEOT TOTO و 

 تركذف «نيرحبلا ىلإ تجرح ىح اريسي الإ تشبل امف «ةرصبلا تمدقف

 «تنذأتساف «هتبثأ امو مهباب ىلإ توند قح مهوحن تيضمف «اههوق

 .معن :تلاق ؟نالف ينب لزم اذه :امه تلقف «ةررحم وأ مداخ يلإ تحرحخف

 ؟مهمأ تلعف ام :تلق .رادلا يف كحض اذإو .اوتام :تلاق ؟اولعف ام :تلق

 ءاهيلع يل ينذأتسا :تلق .اهريغو يريغ رادلا يف ام ءاهكحض اذه :تلاق

 تنك امم ىرأ الف رادلا يف يقرط بلقأ تلعحو «اهيلع تملسف تلحدف

 اغنإ بحعأل ينإو هللاو يإ :تلق ؟ركنم كنأك :تلاق .ايش تدهع

 اعيش انهجو امف ءانلبق لبقأف انتقراف نإ دعن مل نإف :تلاق !اثيدح مكتقراف

 تيأر يذلا ينب بهذو «بهذ الإ ارب ايش انهحو امو «بهذ الإ ارحب

 :تلاق !؟ذغموي كنزحو مويلا ككحض نع ينيربحأف :تلق .يديبعو

 تمدقف :لاق .وحجرأ مويلا انأف «ريح هللا دنع انل نوكي ال نأ فاحأ تنك

 ىلإ الكا بويأ اهقبس ام :لاقف اهثيدح هتثدحف 4ظ رمع نبا تيقلف ةنيدملا

 .كلذ همغف ءاهيلع ”يسأف هتصيمخ تبهذ رمع نبا نكل ءافحز الإ ةنجلا

 يف 4ظ قيدصلا ركب وبأ يندفو :لاق 4ظ ريشب نب نامعنلا نع -۲ ٠ ٤

 بناح ىلإ انررم ذإ ريسن موي تاذ نح انيبف «نميلا ىلإ برعلا نم ةرشع

 يه اذإف انلخدف ءاهيلإ انلم ول :انباحصأ ضعب لاقف ءاهترامع انبجعأ ةيرق

 بيش هئانفب ضيبأ رصق اذإو «مقرلا فئاخز اهنأك «تيأر ام نسحأ ةيرق

 .نزح :ءيشلا ىلع يسأ (۱)

 - ۰ ۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
EET E TENSES ES 

۶ 9 2 E ® 

 دق نهروجن ىلع يدثلا مجحأ دق «راكبأ ادهاون راوج اذإو «نابشو

 فد اهديب «الاج نهتلع دق ةيراج نهطسو نردي نهو ازهملا نذحأ

 :لوقتو هبرضت

 ادبأ انيقب ام نوكناذك ادمك اوتوم داسحلا رشعم

 ادكنألا ىقشلا هدح ناكو ادسح اناعنامانع بيغ

 ليخلاو رقبلاو لبإلاو يشاوملا ريثك دودمن جرس اذإو «ءام نم ريدغ اذإو

 انلاحر انعضو ول :انباحصأل تلقف «ةريدتسم روصق اذإو ءالفألاو

 انلاحر عضن انيبف .ارطو هنم سوفنلا يضقتو «اظح ىرت ام نويعلا ذحأتف

 م ءانل اوطسبف «طسبلا مهقاتعأ ىلع «ضيبألا رصقلا لبق نم موق لبقأ ذإ
 انضهن مث .انحرأو انحرتساف ءةبرشألا ناولأو ماعطلا بياطأب انيلع اولام
 :لوقيو مالسلا مكئرقي ةيرقلا هذه ديس نإ :اولاقو موقلا لبقأف ءةلحرال

 متببحأ نإو ءانل سرعب لوغشم ينإف «ينم ناك نإ ريصقت ىلع ينورذعا
 هنم اوؤلمف ماعطلا كلذ نم يقب ام ىلإ اودمعف “انكربو مهل انوعدف

 ةهرب تربغف «قيرطلا كلذل "ابكنتم تعحجرو يرفس تيضقف ءانرفس

 فرشأو ربتناو بعك اذإ اهيدث دهن امهالك ةدهانو دهان عمج )١(

 .مه ةبعل وهو بارعألا نايبص هب بعلت ران هسأر يف لعجي دوع :مازهملا (۲)

 .رفاحلا تاذ دالوأ نم ميظعلا وه :ليقو «ريغصلا رهملا وهو :ولف عج )۳(

 .ةكريلاب ممه انوعد يأ )٤(

 .هنع لدع يأ :قيرطلا نع بكنت )١(

 - ¥1 ۔



 نازحألا رورسلا باقعأو ورابع لاسر لجرلاو هولا ج بانک

 نمم دحأ يعم سيل برعلا نم هرشع يف هب لت ةيواعم يقو غ ءرهدلا نم

 :مهنم لحر لاق ذإ اهلهأو ةيرقلا ثيدحب مدح انيبف «دفولا يف ناک
 امو لولتو كداكد يه اذإف اهيلإ انيهتناف ءاهيلإ ذحآلا قيرطلا اذه سيلأ صع

 نم ةرطق هيف سيلف ريدغلا اّمأو ءوسرلا الإ اهنم نيبي ام بارخف روصقلا

 9 ذا نوبجعتم فوقو نحن انيبف «هرمأ ردو افع دقف جرسلا اًمأو املا

 قح قلطنا :ناملغلا ضعبل تلقف «ضيبألا رصقلا ةيحان نم صحخش انل

 ام :هل تلقف ءابوعرم داع نأ تشبل :لاقف «صحخشلا كلذ ئربتسن

 املف أ ينثعآرف ءايمع وجع اذإف «صخشلا كلذ تيتا :لاقف ؟كءارو

 كنيع ىلع تذحأ ألإ املاس كلب يذلاب كلأسأ :تلاق «ىّسح تعم

 اهتيأ :تلقف .كل ادب اًمع لس :تلاق مث ءلتلا يف تلحد ىتح تحٴرو

 ةريمع انأ :نييي ام توصب ينتباحأف ؟تنأ نمو ؟تنأ نم ةرباغلا زوجعلا

 .لوألا نمزلا ق ةيرقلا هذه لهأ ديس ليود تنب

 ليلا ليللاو نافيضلا ىلع ونحيو  لزنيو يرقي ناك دق نم ةنبا انآ

 لود ريخلاب فاحجلا وبأ  مهوبأ اميمَر اوراص رشعم نم

f 

 ..رهدلا نم ةدم تيقب يأ )١(

 .لت عمج لولتو «ظلغ اهيف ضرأ :كدكد عمج كداكد (۲)

 .ينتعزفأ يأ )٤(

 .ةيقابلا يأ )١(

- 1°9۸ - 



 نازحألا رورسلا باقعأو راتعأالا ةلاسر اج رلاو فوخلا بانک

 يلايللا مهتدابأو «نامزلا مهانفأ :تلاق !؟كموقو كوبأ لعف ام :تلق

 ناك انامز نیرکذت له :تلق .رکولا هأوب جزملاک مهدعب تیقبو «مايألاو

 فد اهديب ةيراج نهطسو «مازهملا نذحأ راوح اذإو «سرع يئ مکل

 تربعتساو تقهشف ٠ .ادمك اوتوم داسحلا اهيا :لوقتو هب برضت

 يتحخأ تناك سرعلاو مويلاو رهشلاو ماعلا كلذ ركذأل ينإ هللاو :تلاقو

 انباود ءاطوأ ىلع كلمحن نأ كل له :اه ثلقف :لاق .فدلا ةبحاص انأو

 ىتح مظعألا هذه قرافأ نأ يلع زيزع ءالك :تلاق ؟اهلهأ ءاذغب كوذغنو

 بكر لا يب رب :تلاق ؟كماعط نيأ نم :تلق «هيلإ اولآ ام ىلإ لوؤأ

 اذهو «ريسي هب يفتكأ يذلاو «ينيفكي ام ماعطلا نم يلإ نوقليف طرقلا يف

 :انلق ؟ةًأرما مكعم بكر لا اهيأ نكلو «هب ينيتأي ام يردأ ام ءولم زوكلا

 نيبو اهيلإ انيقلأو «معن :انلق ؟ضايبلا بايثلا نم مكعمف :تلاق .ال

 یداھتأ سورع ينأک ةحرابلا تيأر :تلاقو .امهب "° تلااجتف ‹ نیدیدح

 يلت ةأرما تدرأف هيف تومأ موي اذه نأ تننظ دقو «تيب ىلإ تيب نم

 ‹«تتامو اريسي اعزن تعزف «تلام ىتح انثدحت لزت ملف «يرمأ

 هتنثدح ةيواعم ىلع تمدق املف .اهانفدو ءاهيلع انيلصو ءاهانمميف

 سفنت اذإ قهشي.قهشو «ردصلا يف ءاكبلا ددرنت :قيهشلاو «تنزحو اهعمد ىرخج يأ (۱)

 .هيلإ اوراض ام ىلإ ريصأ تح يأ (۲)
 .امهب تطغت يأ (۳)
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 نازحألا رورسلا ب باقعأو ا ةلاسر __ جرلاو فول بلك

 قبس نکلو :لاق مث ءاهتلمحل مکناکم تنک ول :لاق مت «یکبف ثیدحلاب

 اموي بتاكلا ناديز نب دمحم لحد :لاق «رانيد نب يلع نع ٥-

 ‹«ضرألا يف تكن ءاًركفم اًمومهَم هآرف كمرب نب دلاخ نب ىح ىلع

 ىلع لضفلا كنبا اذه !؟كاذ ميفف «كّركف لاط دق هللا كحلصأ :تلقف

 «لابجلا ىلع ىسومو ‹نميلا ىلع دمحمو ‹قارعلا ىلع رفعجو «ناسارحخ

 هيف نحن اًَملو يركف ناك اذه ىفف !كحيو :لاقف ؟هيف تنأ اميف تنأو

 مقي ناک و « راهب وتلا لزغي ناک كمرب يدح نا تملع اما «يمه رک

 لزاي «لبجلاب "اناقه د فلاي ناکف «كللا دبع نب ماشه ىلع ةنس لك ين

 ءادج عساو رمأو ةضيرع اينُذ يف ناكو ءاعجار هيلع لزايو ًابهاذ هيلع

 عساو رمأ يفل اغلا نم كلا :-هيلع هلوزن ضعب يف ةرم- يح هل لاقف

 .ضيرع كهاحو « ةرشتنم كلاومأو كوواس دق كدلو ءالؤه ؛ريثك ريخو
 ما يت يتبحاصب هيف انا ام لک يلع ردت دقو ؟كلذ نم ينعفني امو :لاق

 الو «هيف انآ ام ءيشب ىه امف ءاهراهنو اهليل ةيكاب رهدلا يه «يدالوأ

 ؟اهمالك يق يل نذأتفأ :تلق «هب ينربحخُت الو اهئاكب ُبَبس ام ملعأ

 .دوعب وأ هعبصإي اهعرقي يأ (۱)

 :راهبونلا ىنعمو «ناثوألا نودبعي اوناك مايأ ةكماربلل ءانب وهو «خلبب عضوم :راهبوثلا (۲)
 .ناجيرلا وه راهبلاو مهدنع ديدجلا اهانعم رون نأل «ديدجلا راهبلا

 .رجاتلاو «راقعو لام هل نمو «ميلقإلا سيئرو ةيرقلا سيئر :ناقهدلاو ءاناقهد دجي يأ (۳)

 ۱۹۰ ۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر :ءاخ ر لاو فوخلا تاتک

 نمو «ةعس ي ايندلا نم مكنإ !هذه اي :تلقف .كاذو كنأش «معن :لاق

 ؛كئاكب لوطب كبحاص ىلع كاذ تدسفأ دقو «هبف متنأ اميف شيملا

 امف ةدم ذنم كاذ نع ينلئاسي هنإ اما :تلاق ؟كاذ ممف «كنزح ماودو

 لکن ملو ةحئاج انب لزات ملو «ةبيصعب بصن م تيب لهأ نحن «هربخأ

 لزاي ارمأ ةعقوتم يسفنو «ىرأ ام ىلع متي ال اذه نأ تملع دقف ءادلو

 ؟ءاكبلا نيلجعت ملف :اه تلقف .كلذل ينزح ماودو يئاكب لوطف ؛انب

 .ملعت ام ريغت عم نكست نأ ىبأت يسفن نإ :تلاق .عقي ىح رمألا يعد

 اذإف مهب تررمف «تعحر مث ماشه ىلإ مهدنع نم تلحتراف :لاق

 اوذحأو «هدلوو ناقهدلا اولتقف «مهيلع اوراغأ دق داركألاو بارعألا

 «مهب لزن امم اه تعجوتف «ةأرملا تيتأف «مهعايض اوبرحأو «مهلاومأ

 لاقف ؟ءيش نم كدنع لهف «عقوتن انك ام انب لح دق نالف ابأ :تلاقف

 امف :لاق .هيف نحن يذلا رمألل يركف لاط اغنإف !كحيو :دلاح نب ىح

 . لح ام مهب لح نأ اوثبل

 رثكف «مع انبا نالجر ةماميلاب ناك :لاق «حيجن نب لبان نع ٦-

 :لاق «هبحاص نع امهدحأ لحرف «سانلا نيب عقي ام امهنيب عقوف «امهام

 .ةفآ يأ )١(
 سردو مهراید رمد مث يكمرلا دلاخ نب ىج نب رفعج لتقف ذيشرلا نوراه أدب ©)

 .ه ۱۸۷ ةنس كلذ ناکو مهزابکو مهراغصب بهذو مهراثآ
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
 ب د

 يص ديب تذحأ ذإ «ةرثكلاو منغلاو لبإلا "ءاغرب ترجض دق ةليل ينإف

 الو يب رمي يلام لعجف ليسلا لبقأ ذإ كلذك انف ءلبجلا يف تولعو يل

 ول :تلقف «ةرجشب اهماطح قلع دق يل ةقان تيأر ىتح ءائيش هنم كلمأ

 تذحأف تلزتف ءاذه ينبو انأ اهيلع وأ يلعل ءاهتذخأف هذه ىلإ تلزن

 ىدحإ ءام بهذف ةرجشلا نصغ يلع عحرف ء«ليسلا اهبذحو ماطخلا

 يبصلا ىلإ تعحرو «ةقانلا تبهذف «يدي نم ماطخلا تلفأو «ينيع

 ىلإ تبهذ ول :تلقف ءاعيش كلمأ ال تحبصأف «بئذلا هلكأ دق هتدحجوف

 ‹«كباصأ ام يغلب دق :يل لاقف «هيلإ تيضمف «ائيش ينيطعي هلعل يمع نبا

 :تلقف ءيياصأ ام دضأ كلذ ناكف «كأطحأ دق هنأ تببحأ ام هللاو

 نأ نوثدحتي سانلا اذإ قشمد ىلإ تلحخد املف «بلطأف ماشلا ىلإ يضمأ

 بجاحلا تيتأف «هيلع هنزح دتشاف هل نباب بيصأ «ناورم نب كلملا دبع

 :لاقف .هذه هتبيصم نع هيزعي ثيدحب نينمؤملا ريمأ ثدحأ ينِإ :تلقف

 :لاقف «يتبيصع هتثدحف «ينلخدأف .هلخدأ :لاقف «هركذو «هل كلذ ركذأ

 .يلاح تعجارتو تدعف لامي يل رمأو ‹«يتبيصم نع كتبيصع. ينتيزع دق

 نب ةورع مدق :لاق «شيرق نم خيش نع ریکب نب رمع نع -۷
 نب دمحم لحدف «ةورع نب دمحم هنا هعمو كلملا دبع نب ديلولا ىلع ريبزلا

 .فخلا تاوذ توص :ءاغرلا )١(
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر دجرلاو فوخلا بانك

 ةلكآلا ةورع لحر يف تعقوو «تامف ةباد هتبرضف باودلا راد ةورع

 ءاهعطقا :ديلولا لاقف .هقاس ىلإ تقرتف ءال :لاق .اهعطقا :ديلولا هل لاقف

 «دحأ هكسمي مل حبسي وهو راشنملاب تعطقف « كدسحج تدسفأ الو

 هدرو عدي ملو «[۲٠:دتمكل] 4 : اًبَصَت اده اَترَفَس نم اتيقل قلو :لاقف

 ينب نم موق مويلا كلذ كلما دبع نب ديلولا ىلع مدقو :لاق ءةليللا كلت

 نط يت ةليل تب :هل لاقف «هينيع نع هلأسف «ريرض للحر مهيف «سبع

 بهذف ليس انقرطف «يلام ىلع هلام ديزي ايسبع ضرألا ف ملعأ الو داو

 ريعبلا ناكو «ريعبو دولوم يبص ريغ «لامو دلوو لهأ نم يل ناك ام

 تعم” ىتح هزواجأ ملف «ريعبلا تعبتاو يبصلا تعضوف «"دنف ابعص

 تربدتساو «هلكأي هنطب يف بئذلا سأرو هيلإ تعجرف «يبصلا ةحيص

 تبهذو «همطحف يهجو باصأف «هلجرب © نحفتف هسبحأل ريعبلا

 ىلإ هب اوقلطنا :ديلولا لاقف .دلو الو لام الو لهأ ال تحبصأف «يانيع

 .ءالب هنم مظعأ وه نم سانلا يف نأ ملعيل «هربحخ هربخيف ةورع

 ىلإ لحجر رظن :لاق -ةقث ملعلا لهأ نم- نامثع يأ ديعس نع -۸

 نم الإ كاذ امو ؛ةراضنلا هذهو «نسحلا اذه لثم تيأر ام :لاقف «ةأرما

 هيف ينكر شي ام نزحلا ينحبذيل ينإ هللاو !هللا دبع اي :تلاقف .نزحلا ةلق

 .هنم لكتأيف وضعلا يف عقي ءاد (۱)

 .درش يأ (۲)

 .هرفاح دحب ينبرض يأ (۳)

-۳ 



 نا زحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

 «نابعلي نايبص يلو «ايحضم ةاش يجوز حبذ :تلاق ؟فيكو :لاق .دحأ

 امف «هحذف هلقعف ؟ةاشلاب يبأ عنص فيك كيرأ :رغصألل امهربكأ لاقف
 ةيحان مالغلا بره «ةحيصلا تلعتسا املف «'اطحشتم الإ هب انرعش

 تامف هبلطي هوبأ هعبتا دقو «ملعن ال نحنو هلكأف بئذ "هقهرف لبحجلا
 عزجلا يف تيأر ول :تلاقف ؟كربص فيكف :لاق .رهدلا يندرفأف ءاشطع

 .هیلع ترتحا ام اکر د

 مهس ينب نم راصنألا نم ةيراح نأ ؛ةفيذح نب مهح يأ نع -۹
 هحجرخيل اهتوخإ دحأ لزاف «رغب يف امه ردق طقسف «ةوحإ ةعبس اه ناك

 :تلاقف «مهتعبس تامف اوعباتت مث «تامف رحآلا لزنف «تامف ©۳ ساف

 اودلعب دق هللاو يليو ادبأاودعبتال توحإ

 اودرو يذلا ءاملادري اهتوفصب يشع نم لك
 «برعلا ءايحأ نم يح انب لزن :لاق «يميتلا ميهاربإ نع ٠-

 تلعح تقافأ املف «ةضيرم “ةيريوح مهنم تيقبو «اوتومف ءاد مهباصأف
 ‹تام «تتام «تام :لاقيف ءاهتحأو اهيخأو اهيبأو اهمأ نع لأست

 .همد يٿ برطضيو طبختي يأ (۱)
 .هقح يأ (۲)

 .ءاونا داسف نم هيلع يمغأ يأ (۳)

 .ةيراح ريغصت )٤(
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ۶ا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

 :تلاقو «اهيدي تعفرف «تتام

 يلثم ينبواج تيدان تم نكلو ةعاس سانلا يف تشعام ىسألا الولو

 عقو امل :لاق «ةناوع معز :لاق ‹«يحمجلا مالس نب دمحم نع ۳١

 «مهاتوم نع اوزجعو «هيف سانلا بهذو «ةرصبلاب فراحلا نوعاطلا

 «نيعبس ةنس كلذو «ىتوملا نم بيصتف تويبلا لحدت عابسلا تناكو

 ينب نم ةيراج تيقبف ءافلأ نوعبس مويلا يف تومي ناكو «بعصم مايأ

 :تلاقف «بئذلا ءاوع تعمسف ءاعيمج اهلهأ تامو لجع

 انل ادب دق يذلا كثبأ مله هرحسب يدانملا بئذلا اهيأ الأ

 ايكابملا يف اوثروأ موق ةيقب ىن نإو تمتيدق نأ يلادب

 ينب نم ةأرما تناك :لاق «يدنكلا حلحألا نب هللا دبع نع -۲

 «مهعم مهمأو اراغ اولخدف ءدالوألا نم ةعست اه ناكو ةعصعص نب رماع

 تلعجف «مهيلع راغلا طقس دقو تعحرف «مهتكرتو ةحاحل تحجرحخف

 :تلاقف «اوتام تح مهنينأ عمست

 دحأ نم ماعلا تيقل ام يقلامف ةحئاح مايألا نم كبيصت امإ

 دحولا بضعألا نرقك مهنم تدرفأ اوقستا اذإ تح ةعست مهتيبر

 دلولا نم تبرام لكنتساموي تدلو امي ترس نإو مأ لکو

 رضاعت :اهه لاقي ةيبارعأ انيلع تمدق :تلاق ‹ةيرامذلا ةبيرق نع -۳

 - 118 -۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر هجرلاو فوخلا بانك

 انيبف :تلاق ىاروبق مهب تدع اغأكل هللاوف :تلاق اه نينب ةعبس اهعم-

 “فأ لذه ام !رضامت اي :اه ليقف «تكحض ذإ «ثّدحُت موي تاذ يه
 .ًاديزم يل دج ال رهدلا نكلو ءال لك :تلاق !؟نونج مُأ كب

 نازولا لاله تلأس :لاق «يبأ انثدح :لاق «دعس نب دلاحج نع ٤-

 «ةنيدملاب انأو ةفوكلا نم يحأ يعن يناتأ :لاقف ؟ريبزلا دلو مك :تلقف

 ناك ام هللاو :ةورع لاقف .تيضمو هيلع تملسف «ريبزلا ىلع تررمف

 هدر :-هناملغ ضعبل- !نالف ايف سلجم انب رم اذإ ناك ءاذه اندوعي

 كلاب امف تسلح انب تررم اذإ تنك :لاق «يندرف ينقحلف :لاق «يلع

 ةعبس ريبزلل ناك :ةورع لاقف .ةفوكلا نم يحأ يعن : يناتأ :تلقف !؟مويلا

 حا هدلو نم يقب امو «تام نم مهنمو «لتق نم مهنم «ارکذ نورشعو
 .بايثلا َنَيلأ سبلأو «ماعطلا بيطأ لك انأف ؛يريغ

 نم نیبراه انجرح :تلاق «هّمأ نع يواركبلا رحب يبأ نع ٥-

 برعلا نم لحجر ءاحجو :تلاق «ماتس نم ابيرق انلزاف «" تايتفلا نوعاط

 تام ىټح مای الإ ضع ملف «هینب عم انم اًبيرق لزاف «ةرشع هل نونب هعم
 :لوقیف «مهروبق نیب سل ناکو «نوعمجأ هونب

 .ضرملا وأ مرا نم لقعلا راكنإو فّرخلا :دتفلا )١(
 ةرصبلاو ماشلا يف ةرجهلا نم نينامنو تس ةنس يف نوعاطلا اذه عقو :تايتفلا نوعاط (۲)

 ةرصبلا ىلع فرشم لبح :مانس .ءاسنلاب ادب ام لوا هنأل تايتفلا نوعاط يمحو طساوو

 .برعلا هايم نم لاحدلا هدري ءام لوأ وهو «يقاسلا ريثك ءام هبناج ىلإ

 - ۱۹ ۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجولاو فوخلا باتك

 مانس ةرواحم ةيبارب اعيمج اوكله ةيتف ىسفنب

 اماهو ءادصأ كلت يسفنب ... مهنم دهعلا تركذ اذإ لوقأ

 اماع ماعلا اذه لثم رأ ملو اعيمج اوكله مهلشم رأ ملف

 .هعمس نم يکبي ناک و :تلاق

 تريغت اموق يبارعأ ركذ :لاق « يشرقلا هللا دبع نب دمحم نع ٦-

 ةعس دعب. رهدلا هاوطف « ‹يشاوحلا قيقر شيع يف هللاو اوناک :لاقف « «مهاح

 بلاط الو ءايندلا نم رغأ اراد هللاو رن ملو «رقلا نم مهيديأ اوسبل تح

 هب لكو نمو «هارحأ راهنلاو ليللا هيلع فصع نمو «توملا نم غا

 .هانفأ توما

 سيقلا دبع نم لحجر ينثدح :لاق «يرهملا دمحم نب دمحأ نع -۷

 نع ينيربحأ :اه لاقف هللظ ةيواعم ىلع رذنملا نب نامعنلا تنب تلحد : :لاق

 .يرصق لب ءال :لاق ؟رصقأ مأ ليطأ :تلاق ؟تناک فیک مکلاح

 بهريو انيلإ بغري وهو الإ دحأ برعلا يث سيلو ءاسم انيسمأ :تلاقف

 بهرنو هيلإ بغرن نحنو الإ دحأ برعلا يف سيلو احابص انحبصأف ءانم

 تلق م

 .بصغلاو ملظلا :مشغلا )١(

-۷ 



 نازحألا رورصلا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
2 ESSE ESSE 9 ا ا 

 فرصتو انب تارات بلقت اهميعن مودي ال ايندل فأف

 ليقف «ةريحلاب دايز رم :لاق «ةنيشح يأ رمع نب بحاح نع -۸

 ىلإ اوليم :لاقف «برعلا كلم رذنملا نب نامعنلا ةنبا رصقلا اذه يق نإ :هل
 لاقف «تندف «بابلا نم ندتلف :اه اولوق :لاقف «هنم اندف «رصقلا باب
 .يلمجأ لب :لاق ؟لمجأ وأ رسفأ :تلاق ؟مكر هد نع ينيربحأ :دايز اه
 سانلا دنع طبغأ تيب لهأ برعلا يف امو حابص اذ انحبصأ انإف :تلاق

 .انودعانمحر تح سمشلا تبآ امف «انم

 ىلع يحلا نم لحر سرعأ :لاق «يملسلا مشاه نب دعس نع -۹

 «رباقملا بناج ىلإ مه زانم تناكو :لاق ءاوهل كلذل اوذختاف :لاق «هنبا

 اوغصأف «مهعزفأ اركنم اتوص اوعم“ ذإ ؛اليل كلذ مهوهل يفل مهنإ هللاوف

 ۰ :روبقلا نيب نم فتهي فتاه اذإف «نيقرطم

 ابعللاو وهللا ديبت ايانملا نإ مه مودت ال ايند ةذل لهأ اي

 ابرتغم نيلهألا نم اديرف ىسمأ هتذلب ارورسم هانیأر دق مک
 .جوزملا ىتفلا تام ىح امايأ كلذ دعب اوثبل ام هللاوف :لاق

 «نبا امه ناكو «نادعقم ةكم ناك :لاق هإط رمع نبا نع ٠-

 م ءامهيلع بسكيف بهذي مث «دجسملا امهب ىتأف امهلمح حبصأ اذإف
 «هنع لًأسف ي هللا لوسر هدقفف ءامهدریف امهلمحیف «يسمي نيح ياي
 «نيدعقملا نبا كرتل ؛دحأل دحأ كرت ول» :يب هللا لوسر لاقف .تام :اولاقف
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ا ةلاسر جرلاو فوخلا باتک

 “'(نيدعقملا نبا كرتل دحأل كح كرت ول» :لاقف ایطح اقم

 ةجاح ءيش كر ول» :ل هللا لوسر لاق :لاق «طباس نبا نع 4١

 5 "هيوبأل ليا كرل ةقافل

 «هلقع بهذو رفا غلب دق لجر ناك :لاق «لاهنملا يأ نع -

 لزن امی ناو یم هل لاق نبا هل ناکو هيلع مرم دحأ هل نکی مو

 چر هناکف ؟تام دق امی نآ ر مآ !ميمت اب اي :هوبأ يدوُتف توما هب

 .ٌميت يل كرل ةقافل ءيش كر ول :لاقف «هلقع ىلإ

 یلوم سابعلا ینبل ناک :لاق «يرصنلا بوقعي يب قاحسإ نع -۳

 قي ملف «هدلوو هلام دقن تح ركع دق ناکو «هبر دبع نب ریرزلا هل لاق

 قفريو «هوذغي يذلا ميهاربإ ناكف :لاق «ميهاربإ هل لاقي د دحاو نبا الإ هل

 يق ناريجلا ذحأف «ميهاربإ هنبا ةزانج يف يمرف «دلاولاب ةيبش خيشلاو «هب

 می ال هنآ مهنظ رکآ اتیش ربح ال هلزام ةيحان يف سلا هنإو «هتحلصم

 ٠٦/٤ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ٠٠١/١ طسوألا يف يناربطلا هحرحأ «فيعض هدانسإ (۱)

 ۱۷۸/٤. لماکلا يق يدع نباو

اق « ؛فنصلا قيرط نم ليذلا يف ىسوم وبأ هجرحأ «لسرم ثيدح (۲)
 ةباغلا دسأ بحاص هل

 مسا اذه ليدهلا نأ ىسوم وبأ مهوت :لاقو ٤٠٥٥/٦ ةباصإلا يف ظفاحلاو ه٤ :مقر

 ريغصلا خرفلا :ميظع نزوب ءاملا حتفب وهو «سنج مسا وه اغإو ؛كلذك سيلو «لحر

 يكبتأ تلق :رعاشلا ةمرلا وذ لاق ؛لثملا برض انه هركذب دارملاو «مامحلا نم ركذلا

 .اعدق ليدهلا ىدوأ دقو الیده ترکذت قوط تاذ
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 نازحألا رورصلا باقعأو رابتعالا ةلاسر دجرلاو فوخلا بتك
STEERS 

E TE 

O2 SOS 0 O 
 ی ی ا تاک ا یک مش

DE 

 دهی جرح «هریرس اولھ «هّلأش اوخلصأ اذإ قح «هنبا دقف نم ایش

 مث ءهنافكأ ىلإ هدي برض «هربق ريفش ىلإ هب اوهتنا املف «ةزانحلا مادق
 :لاق

 مدق ىلع يشعب نم ربصأل ينإ
 اهّرق ٌرهدلا داب نيَعل نم اي
 لهو كيلع عَبراف ىسألا تلطأ اولاق

 احر هب يضاملا يحرف نم تلدب

 لمهناف تْيَكَس هب نم هقاذ دق

 هلئاق مويلا كيف انأ ام لاقف

 هبحاص دجولا يدو لاق نم رض ام

 محرلا يف ميهاربإو يقبأ ةادغ

 مَمَصلاب ٌرهدلا ءامر عمسل نمو

 مدب هکبأ م ام يح تيکب

 ملحلاک قاحسإ يبأ دهع داعو

 مصتعم ناطيشلا نم هلإلابو

 ملكلاو لغعفلا دادس هلإلابو
٤ o 2 "» 0 

 ممالاک سيل يدحوو تيقب دقو

 ملا نم حاير تبه ام كيكبأس
 لاني اليك عملا كيلع ينفأل

 ىلبلل 56 جو يۆس اي امج

 .ربكلا نم هيشم برطضي يأ :جدهي (۱)

 بكار هلل جح ام ةمزالم

 بكاوك تحالو سش تعلط امو

 بئاصملا كيلع تّرع نإو كاوس

 کاو عیمدلاو يم مغرلا ىلع
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 نازحألا را باقعأو رابنعالا ةلاسر دجرلاو فوخلا بانک

 ام دعب كنم انلامآ تعطق دقف

 ةبوأ برتلا عدوتسي نمل ينإو

 بغار هللا ىلإ ينإ ةرفح ىلإ
 بذاوكلا نونظلا انتأطحأف انننظ

 بيآ عجوتلا لاط نإ تنأ لهف

 بهاذملا هيلع تدس دقو یحرت

 :هيلع دحجو هل نبا يق رحخآ لاقو =0

 بارتغا راد يف لح بیبخ

 هدلي مل نم هسانت لوقي

 ابيبح ىسنأ نأ قيطأ فيكو

 نكلو هيسان تسلالأ

 بارشلا درب هرکكذ عطقي

 باستحاو ربصب هرکذأس

 «مرحلا ةرمع نم تلبقأ :لاق «يميتلا بوقعي نب ليعامسإ نع - ٤٦

 :تلقف «""یربع ةاتفو حوبذم يِظو تيم باشب انآ اذإف ج رعلا تلزاف

 يمع نبا اذه نإ :تلاقف !؟يظلا اذهو ؟باشلا اذه ربح ام !ةاتفلا اهتيأ

 «هعجضأف «هذحأف يظلا اذه هب رمف عضوملا اذه انلزن انإو «يحوز وهو

 «هلتقف هتوقب هزخوف «هيديب ضكترا هقلح ىلع ةرفشلا ىرحأ املف «هحبذيل

 :لوقت يه اذٳو

 .كلذ ريغ ليقو ؛ةنيدملاو ةكم نيب عضوم وه :ليقو ؛ع رفلا لمع نم ةعماح ةيرق :جرعلا (۱)

 .ةعمدلا :ةزربغلاو :ةنيرح يأ (۲)

 -۲۹ -۔



 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
e E TE TE ET TIT TT GO 

 لطبلا كب ىدوأ ام ةءاسإلا ىلع ردق هنكل لطب ول فشح اي

 لحر نم ليق ام اذإ ودعلا لكن هترسأو دهن ينب فشحخ فشخ اي

 لتتقم موقلا يديأ نيب اهلعبو ةلطعم دهن ينب ةاتف تسما

 «حوبذم يبظلاو «تيم باشلا ؛مهلثم تبحن ةئالث تيأر امف :لاق

 ماشه يبأ نب يلع عم تررم :لاق ء«روهح نب نسحلا نع -۷

 :لاقف ءالمأتم فقوف راثآلا كلت ىلإ رظنف رارقلاو "دلخلاب يحوكلا

 نبا نب بارخللو ت وغ الاولاقواونب

 نئمطع. ةايحلا ىلإ تس _يأراميف لقاعام

 مايأ دابعلا نم لحر ناك :لاق «يتوصلا ديز يبأ نيكسم نع -۸

 ىف هليل تاب امبرو «هراهن لظ ءاعزف نيبابحلاو رباقملا ىلإ جرخي ةنتفلا

 :لاق ياكبو ةركف ىف وهف دلخلا هنوعدت يذلا اذه ءانفأ تابارحخ ضعب

 -ليوط ليل ىضم ام دعب كاذو- هتابارحخ ضعب يف ةليل تاذ انأ انيبف

 ةنس يف ةلحد ئطاش ىلع هتنيدم نم هغارف دعب دادغبب نينمؤملا ريمأ روصنملا هانب رصق )١(

 رصقلا اهيف لصألاو «دلخلاب تفرع ةريبك ةلحع تراصف «لزانملا هلوح تينبو (ه )٠١۹

 .اهلك دادغبب عضاوملا فرشأ هنأل ءءاوحلا بيط ابذع عضوملا اذه ناكو ء«روكذما

 .(۳۸۲/۲.ناډلبلا مجعم)

 .رباقملا يأ (۲)

1۲ - 



 نازجألا رورصلا تباقعأو رابنعالا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا ب باتک

 :لوقي فتهي افتاه تعم ذإ

 ومههعلا ةالو كولملا نيأو

 مهنع مهراثآ كببيجت

 .ىلع ايشغم تطقسو هللاو تدعرأف :لاق

£ 

 :يبآ ين
1 

 دشنأو -4

 رظنم ةلحجد فانكأ ق رهدللو

 امحلا يلي امن يبرغلا بناحلابو

 اهصارع نم اجشلا كيرقق لزانم
 تاو تفرع اس اھت رکن
 ادجسو نامزلا فرص ىلعاعوكر

 هفرصب ارغ رهدلاب اقثاو ايف

 ينضارو نامزلا تضر دق يليلخ

 اقلطم نلبك مايألا نكت نإف
 قفلا جردتست مايألا تلاز امف

 ردخلاو ةنايخلاب هيلع لدي

 رسحجلاف دلخلاف ءاروزلاف دلخلا ىلإ

 يرجي نأ عمدلا ثبلي ال ام كودحتو

 رشبلاو ةشاشبلاب اتمصو اعوشح

 رم" ةيطحخو ردب ةيدنممل

 ربح وحأ رومألاب ينإ كديور

 يرسي ىلع اروطو اروط يملع ىلع

 رسأ احأ نامزلا قيض نم نقلطأو

 يردي الو يردي ثيح نم هل يلمتو

 كلملا دبع ىلع تلحخد :لاق «سابع نب هللا دبع نب يلع نع ٠-
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 بر دود سود د نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةباسر داجرلاو فوخلا بانك

 وق اھنطاب ةف يف وه اذإو «دربلا ديدش موي يت ناورم نبا عم 2 يه

 وةلا یاد :لاق نيناوك عبر هلوحو «رغأ زخ اهرهاظو
 ريم هللا حلصأ :تلق :لاق .ًادراب الإ اذه انموي نظأ ام :لاقف اقف ""يفقفقت
 ركذف :لاق .هنم ٌدربأ وه وي مهيلع ىتأ هنأ ماشلا لهأ نظي ام «نينمؤلا

 نيرشع ؛ةنس نيعبرأ شاع ةيواعم اذه :لاقو ءاهنم لانو اهمذف ايندلا

 تمام اهیلع هنت هذه «ةفيلخ نيرشعو اريمأ

 .ايندلاب ٌةَملعأ ناک ام

 هاا
 ةمتنح نبا رد هلل «ةتبان

 ناورم نب كلملا دبع نأ ؛هل خيش نع ةمادق نب دمحم نع ٠-

 نيرشع « هلل دمحلا :لاقف «زتهت ةتوبني هيلعو 4ط ةيواعم ربق ىلع فقو
 .!اذه ىلإ ترص مث « ةفيلخ ةنس نيرشعو اريمأ ةنس

 بيبسح قارف وأ لام ةُيزر ىرت امك الإ ٌمايألاو رهذلا له

 «لفاق وهو نيرّسنق نم جرح هنأ ؛يحمجلا طباس نبا نع ۲١-

 مف رظنأ تفقوف «ناورم نب كلملا دبع ربق ىلإ ناسنإ يل راشأف :لاق

 مدق يذلا لحرلا اذه ربق ىلإ ٌرظنأ :تلقف ؟انهه تفقو مل :لاقف «يداّبع

 يأ :رفصعُمو .ناتسهوق ىلإ ةبوسنم يهو يسراف «ضيب بايثلا نم برض :يهوق (1)

 .ةبرعم يهو لايرحلا هتفالس تابن وهو رفصعلاب غ وبصم

 .دقوملا وهو نونا ع

 تیا صال الو ی ای مولا یک وا یر هل نعش ےہ می
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 نازحألا رورسلا باقعأو راتعالا ةلاسر احرلاو فوخلا باتک

OE ef2 4 ۴ 0: 7 8  

 كربخأ الأ :لاقف «هيلإ در ام ىلإ تبجع مث «نمأو ناطلس يف ةكم انيلع
 هيلإ ثعب ضرألا كلم اذه :لاق ؟هربخ امو :تلق ؟بهرت كلعل هربح

 ياي ىتح انهه هولعجف هلهأ هب ءاجف «هحور علحأف ضرألاو ءامسلا كلنم

 قشمد لهأ نيكاسم عم ةمايقلا موي هللا

 نب نمحرلا دبع ناك :لاق «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع -۴۳

 عدصتو كلملا دبع تام املف «ناورم نب كلملا دبعل الخ ةيواعم نب ديزي

 يندعت تنك يذلا كلما دبع تنأ :هل لاقف «هيلع فقو هربق نع سالا

 ريغ ككلم نم كعم سيلو تحبصأ !؟كفاحأف يندعوتو «كوجرأف

 لإ فكنا مث «نيعارذ ضرع يف عرذأ ةعبرأ ريغ هنم كل سيلو «كيبوث

 ضعب هيلع لخدف «لاب "رش هنأك راص ىح ةدابعلا يث دهتجاف هلهأ

 ءيش نع كلأسأ :هلئاقل لاقف ءاهب هرارضإو هسفن يف هبتاعف «هلهأ

 تن يتلا كلاح نع ينربحأ :لاق .معن :لاق ؟كملع هغلب ام هنع ينقدصت

 اهنم لاقنلا ىلع تمزتعاف :لاق .ال مهللا :لاق ؟تومللل اهاضرتأ اهيلع

 توملا كيتأي نأ نمأتفأ :لاق .كلذ يف ييأر تصحخشأ ام :لاق ؟اهریغ یا

 تن يتلا رادلا دعبف :لاق .الو مهللا :لاق ؟اهيلع تنأ تلا كلاح ىلع

 ىلإ ًافكنا مث .لقاع اهيلع ماقأ ام لاح :لاق .ال مهللا :لاق !لمتعم اهیف

 نب دمحم نب مساقلا ثيدحلا اذهب تثدحف :ناسح وبأ لاق .هالصم

 .قلخلا ةبرقلا :نشلا ()
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 ' نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 :لاق .ال :تلق ؟هسفن يف هل ٌبئاعلا نم يردتأ :لاقف «يرهزلا رمتعملا
 .كلملا دبع نب ةملسم

 نب بعصم ناورم نب كلملا دبع لق ان :لاق «قاحسإ يبأ نع ٠٤-
 «دوسألا نب مثيلا اذإف ةيسوند ةوسنلق هيلعو لبقأ -قيلئاحلا ريدب- ريبزلا

 ريم أ اي :لاق ؟مثيه اي كدلب لهأب هللا لّعف ام تيأر فيك :هل لاقف

 ورمع هيفو رصقلا لحد ىتح ءاجف .بيرشلا لقأو ءةأطولا فح !نينمؤلا
 لزام اذه :هل لاقف ءءارمألا لزانم هيري لعجف «هديب ذحخأف ثيرح نبا

 فرصناف «دعس لزنم اذه ناكو «دايز لزنم اذهو «ةبعش نب ةريغملا

 :لاقو «ريرسلا ىلع هسفنب ىمرف كلملا دبع
 ناک ىلإ ریصی اموی ئرما لکو یل لإ ميما ای يح لک یرا

 ىلع ىَمْلَتسا ناورم نب كلملا دبع نأ ؛ريمع نب كلما دبع نع ١-

 :لاقو «هشارف

 ناسنإلا اهيأ كسفنل حدكاو ٠ تيم كنإف لهم ىلع لمعا
 ناک ذإ رئاک وه امّتأکو ىضمذإ كي م ناك دق ام نأكف

 ءانيلع لخدف يرملا اص اناتأ :لاق «يدبعلا بئاسلا يأ نع ٠١-

 ظعاوملا ضوخأ لزنم نم تلبقأ :لاق ؟رشب ابأ اي تلبقأ نيأ نم :تلقف

 كتظعوم ذح !لاص اي :ينتدانف «نالف رادب تررم «مكيلإ ترص ىتح

 «لحت راف نالف ينلزنو «لحتراف نالف ينلزنو «لحتراف نالف ينلزن دقف «ينم
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 نازحألا رورضلا باقعأو راتعالا ةلاسر دجرلاو وخلا باتك

Û ESO BARBRA A 8 E IE 1 

 نالف ينلزن «ينم كتظعوم ذح !حاص اي :ينتدانف نالف رادب ٹررمو

 انيلإ لصو ىتح اراد اراد رودلا ددعي لعجف «لحتراف نالف ينلزنو «لحتراف

 بناح ىلإ رصق ىلع تأرق :لاق «يرمعلا صفح يأ نع -۷
 :بوتكم قیقعل

 رثألا ىلع يقابل ثراولاو تامف كلم نم رصقلا اذه ثراوت دق مك

 -بارخ يهو- ينايروملا راد تلحد :لاق «يرملا حلاص نع -۸

 فق :رادلا ىصقأ نم يداني دانم انأ اذإف ؟كلهأ لعف ام !راد اي :تلقف

 قلاخلا طخس فيكف ؛ قولخم ىلع قول طخس اذه !لاص اي هللا كمري

 ( .هللا الإ هلإ ال !؟قولحخملا ىلع

 اهنم تحرختساف ينايروملا راد تلحد :لاق «يرملا اص نع ٩-

 كلتف ءا ءهرسسإ 4 رمل ام نواح مهو كق :تایآ ثالث

 اهتڪرت دقلو » «[ »مسا ( البلف لإ مهدعب نم نکس مکس

 رادلا ةيحان نم دوسأ يلع جرخف “] [ءرس] 4 ج رڪ نم لق هاء

 .قلاخلا طخس فيكف ؛ قولخم ةطخس هذه !رشب ابآ اب :لاقف

 :لاق «ةرصبلا كولم ضعب ينثدح :لاق «شادح نب دلاح نع - ۰

 “هاش هاش "زات :لاقف «یرحألا ىلع هيلحر ىدخحإ قايرا عفر

 .دیدح (۱)
 .كلم (۲)
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 نازحألا زورسلا باقعأو راتعالا ةلاسر ءاحرلاو فوخلا بانك

SESS IEEE TO TI GE TOT T TT TOTTI E ATT E Ta 

 ا ی و مو ر ی  ORESا  Eب ا ی ی دک

 تح ذئموي ىسمُا امف «ريخلا نم ياو ياو :لاق «يکيت “نيز £
 .هلام ذحنأو «هراد مدهو «هلتق مث هسلجف هيلإ ةفيلخلا ثعب

 مهللا :لوقي وهو « ينايروملا بويأ يأ ىلع هدي اعضاو ةبعكلاب فوطي

 .لعف ام هب لعف نأ ثبلي م مث !هوركملا ناميلس سفن نع كتفيلخل عفدا

 نع هيبأ نع يلجبلا ةعصعص نب نمرلا دبع ليعامإ يبأ نع -۲

 يقبو «اوتامف ةوخإو نونب امه ناك -ربنعلا ينب نم ةأرما- ةيميمتلا ةيدهم

 :لوقت تأشنأف «تامف دحاو نبا اه

 اليلخغلا كتيؤرب يفشن نأل انيلإ دع مراكلملا باجنمأ

 الومذ ةرقاذع لحرت ملو اويس بكر لل لقت مل كنأك

 نيكحضتأ :نهنم ةأرما اه تلاقف « تمسبت مث «ةعاس انتثدح مث :لاق

 اذام مأ “دنف مأ كارتعا نونحأ ءاباجنم تلك دق «ىلكث ىرح تنأو

 .اديزم يل دجي ال رشلا نكلو ‹كيبأو ال :تلاق مت «تکبف !؟كاهد

 .اذه نم (۲)

 .ديح ولا تنأ (۲)

 :هب باجعإلاو ءيشلا نم بجعتلل لاقت (۳)

 .ضرملا وأ مرفأ نم لقعلا راكنإو فرخلا :دنقفلا ()
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 نوجا وول يقعاو ريتا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک

 قراشم نم عحراامل ¿ نينرقلا اذ نأ ؛بتكلا ارق نم ضعب نع يندلا

 نأ هضرم نم قفشأ اديدش اضرم ضرم لباب ضرأ غلب ءاهبراغمو ضرألا
 «لاومألا عمجو ءلاجرلا دبعتساو ءاهاوحو دالبلا خود ام دعب توحي

 هبتکت باتکب ةن وؤملا يلع ففحخ :لاقف «هبتاك اعد «لباب ضرأ لزنو

 بتكف "يلع هأرقا مث «سراف ءاملع ضعبب نعتساو «يب اهيزعت يمأ ىلإ
 :دايز نب هللا دبع لاق- ردنكسإلا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب .باتكلا

 :بتكف -يناردنكسإلاو ةيردنكسإلا تيمس همسابو ةيردنكسإلا نب وهو

 لهأ قيفرو ءاليلق هدسجي ضرألا لهأ قيفر رصيق نب ردنكسإلا نم

 يت اهترمثب عتمت مل يتلا افصلا تاذ ةيمور همأ ىلإ ءاليوط هحورب ءامسلا
 !ملحلا تاذ اي !هاتمأ اي هدعبلا راد يف ليلق امع هترواجم يهو برقلا راد

 وأ اتباث ارارق ءيشل تدحو له «يايإ كتدالوو يدوو يمحرب كلأسأ

 ءاهرمن جرخيو ءاهناصغأ رضنت فيك ةرجبشلا ىلإ يرت ملأ ؟امئاد الايخ
 ‹طقاستت نأ ةرمثلاو «*شهتی نأ نصغلا ثبلي ال مث ءاهقاروأ فتلتو

 1 ؟امیشه يسميو اريضن حبصي رهزألا تبنلا يرت ملأ ؟رثانتي نأ قرولاو

 فيك رمقلا ىلإ يرت ملأ ؟ملظملا ليللا هفلخي فيك ءيضملا راهنلا ىلإ يرت

 .ةتوملا :رکاسع نبا دنع (۱)

 .هيلع :رکاسع نیا دنع (۲)

(r)ةيقور :ركاسع نبا دنع . 

 .ةيلابلا ةرجشلاو رسكتملا سبايلا تبنلا :ميشهلا )٤(
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 نازحألا رورسلا باقمأو رابتعالا اسر لجرلاو وخلا باك

 ملأ ؟محأ ام ًعّرسأ ام ةدقوما رانلا بهش لإ يرت مأ ؟افوسكلا ةاشْفي اشْعي

 ىلإ يرت مأ ؟ةرّيعتملا روحبلا ىلإ اهَعَرسأ ام ةيفاصلا هايملا بذَع ىلإ يرت
 هب تلعتساو قافلا هنم تأالتما دقو ايندلا يف يعي فيك قلخلا اذه

 امإو دولوم امإ :ناعيش امه اغنإ ؟بولقلاو راصبألا هب هلو ق اَمآلا

 يحور :رادلا هذه لهأل لّيق هنأ يرت ملأ ءءانفلا هب نورقم امهالكو «تبن

 ايو !نازحألا ةثروُم ايو !توملا ةدلاو اي ؟رادب محل تسل كنإف كلهأب

 ىلع يرجي قولخم لك نأ ْٰيرت ملأ !نارمعلا ةبرخُمو !بابحألا نيب ةقرفم
 هنأ كلذو ؛هيف وه ام ضار ريغ مهنم نقيتسُم لك ناو «يردي ال ام

 ال ضرقمو اعاي ال يطعم !هاتنأ اي] تير لهو ؟رارق ریغل كورتم

 ٌدحأ ناک نإ !ٌهاتَمُأ اي تیأر لهو“ "[؟هتعیدو دری ال عدوتسمو یضاقتي

 ىلع ٌراحبلا كْبَملو ءاهموجُت ىلع تاومسلا كبف ًاقيقح ءاكبلاب
 تبنلاو اهدالوأ ىلع ضرألا كبو «هرئاط ىلع جلا كيلو «"اھئام
 ةعاس لك ىف تومي يذلا «هسفن ىلع ناسنإلا كبيلو ءاهنم جرخي يذلا

 دقفل يکابلا يكبي ام ىلع لب ؛لعفو لوقو مَ لک يو «ةفرط لك دنعو
 هل قاب يقب امل وه مأ «هدقف نم كلذل انمآ هقارف لبق ناكأ ؟دقف ام

 .ءايشألا هب تلقتساو :ركاسع نبا دنع (۱)

 ٠٠۹/۱۷. رکاسع نبا نم ةدایز نیتفوکعملا نیب ام (۲)
 روظنم نبال ركاسع نبا بيذهت يقو .اهروحب ىلع ناتيحلا كبتلو :ركاسع نبا دنع (۴)

 .اهناتيح ىلع راحبلا كبتلو : ۸
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 نازحألا زورسلا باقعأو ورال ةلاسر ءاجرلاو فوخلا تانک

 سيلف اذه الو اذه نکی م ناف ؟هدعب قاب وه وأ «هيلع نزحلاو هئاكبل

 ينتغبي م تولا نإ !هاتمأ اي «يدهي دئاق الو عبتي ليلد كلذ ىلع يكابلل

 ينوكت مل كنإف «نزحلا كتغبي الف يب لزان هنأ افراع تنك يننإ « يلجأ نم

 نأ وحر انأو اذه يباتك تبتك ينإ !هاتمأ اي .نوتوعي نيذلا نم ينأب ةلهاح

 .يحور ينزحت الو «ينظ يفلخت الو «كنم هعقوم سبحيو هب يزعت
 انأ يذلا يناكم نم ريح هيلإ بهذأ يذلا نأ انيقي تملع دق ينإ !هاتمأ اي

 يطبتغاف «ضارمألاو "بصنلاو مقسلاو نازحألاو موما نم رهظأ «هيف
 عطقنا دق ايندلا نم يركذ نإ «يلع ءانثلا لامحإ يف يدعتساف «يهذم يل
 اركذ يدعب نم يل يلعحاف «يأرلاو كلملا نم هب ركذأ تنك ام ايندلا نم

 ىيامكحلا لوقي ام اضرلاو ءاهقفلا ةعاطو كربصو كملح يف هب ركذأ

 ضار نيب نم كنم نوكي امو كنم اذه ىلإ نورظنيس سانلا نإ !هاتمأ اي

 نم كلذ يلإ ينسحأف «ريخمو الوق لئاقو ""عمسمو لدمو هراكو

 يق يلعو كيلع نكيلف «لئاز ليلق رادلا هذه يق مالسلا !هاتمُأ اي «يدعب

 هبش ينوكت نأ كسفنب ةبغرو مهفتب يركفتف «مئادلا مالسلا دبألا راد

 عزحجلا يق لاحرلا هبش نوكأ نأ ىضرأ ال تنك امك «عزجملا يف يف ءاسنلا

 .تامو «ينم كيضري كلذ نكي ملو فعضلاو ةناكتسالاو

 .بعتلا :بصنلاو «ضرملا :قسلا )0(

 .عمتسم :رکاسع نبا دنع (۲)
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
SAE TEE TOT TAET FEF 2 ESOS GEOG 

 :وهو- ردنكسإلا تام امل :لاق «يلكلا ناميلس نب دمحم نع ٤-

 قتح ةيردنكسإلا لهأ ءاسن ير نسحأ يف همأ تحرح -نينرقلا وذ
 ٍضرألا َراطقأو اينّذلا تغلب !يّنب ابجعاو :تلاقف سوما ىلع ُتفقو

 ال ًاتماص ظقيتسي ال امئان مويلا حبصأ ولع كولا هل تنادو «هلاطلس
 يع ردنكسإلا لَم له الأ «هرشب هلان ال نم يدي ىلع ًالومحم ملك

 «تلعف ام هب ةقحال ينأ الولو ‹ تربصف ينارعو ‹«تظعتاف ينظعو دق نأب

 .تنأ كلاما معنو «تنك يتلا مْعنف ءاکلاهو اّيح !يب اي مالسلا كيلعف

 :همأ ىلإ بتك ةافولا هلرضح امل نينرقلا اذ نأ ؛ةعيف نبا نع ٥-

 ءاذغلل اوسلح اذإف ءءاسنلا هيلع يعمحجاو اماعط يعتصاف يباتك كانأ اذإ

 هيديأ نقلعف «تلعفف «ىلكت ةأرما نهنم لکات ال نأ نهیلع يمزعاف

 الإ ةًأرما انم ام ءهللاو يإ ل اک ا ؟نلكأت الأ :تلاقف «نهلک

 كله !نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :تلاق .اهنبا وأ اهاحأ وأ اهابأ تلكث دقو

 .ةيزعت الإ اذهب بك ام «ينبا

 تحت لاومألا نَّرَح نم لوا ردنكسإلا ناك :لاق «نسحلا نع -

 :لاقف -هدهع يلو ناكو- ربكألا هنبا اعد ؛ةافولا هلرضح املف «ضرألا

 مّهلحدأف ةغاصلا قاذح يلِإ ثعباف «ُتم انأ اذإف « يبا ينارأ ينإ !ينب اي

 ينلحدأ مغ توبات اوعوصيل م «يهنيعأ ىلع بهذلا يج اوقتيلف « نئازخلا

 مهنم ءاملعلا ىلإو كتكلمم لهأ ىلإ ثعبا مث «يرصق طسو ينّعَض مث «هيف

 ٠۹۸۱/٤. خیشلا بأل ةمظعلا باتك يف ابرعم ءاج امك :هربق يأ (۱)
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 نازحألا رورسلا بباقعأو رابتعالا ةلاسر جرلاو فوخلا باتک

 هرم ام هنبا لعف ردنكسإلا كله املف .ملعي ام مهنم دحاو لك ملكتيلف

 رشع ةلالث وناكو- ءاملعلا ىلإو هتكلم لهأ ىلإ ثعب مث ءارس هوبأ هب

 مه لاقف «مهب داري ام اوملع مهنأك «توباتلاب اوفاطأ ىتح اولبقأف الجر

 .نوملعت اع. اوملکتف اوموق !ءاملعلا اهيأ :هنبا

 نم قيرط ردنكسإلا كلس :لاقف «توباتلا ىلع هدي عضوف لوألا ماقف

 .يقب نمل ربع هتوم يقو «ربق

 امك كلهي هدعب نم كلمي نمو «ردنكسإلا كله :لاقف « يناثلا ماق مث

 .همكح ريغب هيف مكحب هريغل هكلم ردنكسإلا فلح :لاقف «ثلاثلا ماق مث

 .طبتغي هب ناك نمو ردنكسإلا قراف دقو كتومل انقرفت :لاقف «عبارلا ماق مث

 لامعألاب وهو «نياع ام الغتشم ردنكسإإلا حبصأ :لاقف «سماخلا ماق مث

 .لغشأ ءارحلا موي

 نزخي ناك ردنكسإ : :لاقف «توباتلا ىلع هدب عضوف «سداسلا ماق م

 .بهذلا يف انوزخم ردنكسإلا حبصأف «نئازخلا يف بهذلا

 ةرحآلا حور وحري ناك نم :لوقأ انأو عباسلا انأ :لاقف عباسلا ماق مث

 .عفريو هنم لبقي المع لمعيلف

 .اكيشو كلثم انأو ءاثيدح يلثم تنك ردنكسإلا :لاقف نماثلا ماق م
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 نازحألا رورسلا باقعأو رانا اسر اجرلاو وخلا بانک

 .اتماص تردص

 نمل ةربع توملا يفو «كتومل قافآلا تعمح ردنكسإ :لاقف «رشاعلا ماقو

 تناک دقو همعن دعب هتبيصم ىرأ ردنكسإ :لاقف ‹«رشع يداحلا ماقو

 .لزن دق ام هبیصي انلکف رکبُأ امف نامزو

 باوحج تعنم «كب اندهع رحخآ اذه ردنكسإ :لاقف «رشع يناثلا ماق مث

 .كبطاخي نم

 لحدأو «مالسلا راد يضر نم ىلع مالسلا :لاقف «رشع ثلاثلا ماق مث

 .مالسلاراد

 :لاق «دابع نب ريهز تعم :لاق «يرصلا حور نب دم نع -۷

 ‹«بهذ نم توبات ق هوعضو مث «هونفك ةافولا نينرقلا اذ ترضح امل ۰

 .ربتعنو هيلع ملكتن تح اولاعت :ءامكحلا تلاقف :لاق

 مكظعي ملو ءاعيطم اعفان اظعاو مكل ناك صحخشلا اذه نإ :مهلوأ لاقف

 حور ىلإ هحور تراصو ‹«ساحنألا قراف ناك نإ :رحآلا لاقو

 .!هل بوطف ‹نيرهاطلا
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 نازحألا رورسلا باقعأو وراعالا ةلاسر لو فوخلا بانک

 .هتمارك مامت هللا ىلعو « هلل هتافو نإف ؛ هلل هتایح ناک نم :ثلاثلا لاقو

 لاحرلا لتقي اهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ راس يذلا وه :عبارلا لاقو

 ( ( .اوتال مهكر ت ولو «توملا ةفاخ

 .هأبخي مويلا بهذلاف «بهذلا ًابخي ناك يذلا اذه :سماخلا لاقو

 ريغ ىلإ اهنم مهظح ناك «رادلا هذه يق ةيفاعلا لهأل ليو :سداسلا لاقو

 .ةفاعلا
٠ 

 مكلكف ؛ةبوتلاب اوكسمتساو «مكنيب موالتلا اورثكت ال :عباسلا لاقو

 ,یطاح
 .ةئيطخلل دبع ادغ هنإف ؛ةعيطخلاب مويلا لمعي ناك نم :نماثلا لاقو

 .مكب لعفي اع اوبجعا نكلو «اولعفت ام اوبجعت ال :عساتلا لاقو

 «ليبسلا اذه كلاس نم تبجع :رحخآ لاقو «دابع نب ريهز ريغ دازو
 هينتقم لذاخلا «دئابلا ميشملاو «دماملا ماطحلا عمج ىلإ هسفن رشت س

 .هيلإ ةحجاحلا دنع

 متنأ يذلا ليبسلا اذه ركذ اورثكأو «ظعاوملا هذه اولبقا :رحآ لاقو
 .هوکلاس

 .هرشلا نم )١(
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 نا نازحألا د رو رسلا باقعأو را رابتعالا ةلاسر لج لاو ن فوخلا ب باتک

 ةهبنملا ظعاوملا نم هتحصو هتايح يف صقي مل ردنكسإلا نإ :رحآلا لاقو

 كلذ غلبيلف «لضف هقارطإو هتومص يف هيلإ راص يذلا الإ «سانلا رومأ نع
 رهاظ نم نورت ام اوعدوتسا «ةريصبلا نيعألاو «ةعيمسلا ناذآلا يوذ

 .لهجلا ةبلغ اهبابلأ ىلع بئارلاو ركفلا نم ةربحملا بولقلل ربعلا

 .اريسأ حبصأ دق ىراسألا وذ اذه :رحخآ لاقو

 هسفن ىلع عسي مل ايعاس ناك اذإ نل كعجضم عجضملا معن ذ :رحخآ لاقو

 .اه ىعسف

 .ىلجنا ةمامغ لظك وأ «ىضقنا مئان ملحك ردنكسإلا ناك :رحخآ لاقو

 غلبأ وه قطنع. انظعو امو ءاظعاو اغيلب ولسلا اذه ناك اعر :رحآ لاقو

 .هتومصب مويلا انايإ هتظعوم نم

 .اکیشو تنأک نونئاک نحنو «اثیدح نحنک تنک :رحآ لاقو

 امو مويلا تحبصأ دقل «دحأ كنمأي ال ؟سمأ تنك نيأ :لئاق لاقو

 .دحأ كفاخي

 .نيعارذ يف تيوط ةضيرعلا ةليوطلا ايندلا هذه :لئاق لاقو

 دشأ كلذ نأ ملعت ملو ءاصيرح ةعفرلاو ءايلعلا ىلع تنك دق :لئاق لاقو

 .كتيوهأ يف كتياغل دعبأو «كتعرصل
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 نازحألا رورسلا لا باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

 .ناوعأ الو داز الب اهلبق رفاس ام :لئاق لاقو

 .ىقال ام لثم يقالن تح ردنكسإلا لفغ امك لفاغ انلك :لئاق لاقو

 نأ ئرتجي نکی ۾ نم كهحو يف ردنكسإ اي كصقتنا دق :لئاق لاقو

 .كفلخ نم كباتغ

 نوهال ءافعضلا نأو «بلغ دق يوقلا نأ ؛بجعلا بجعأ نإ :لئاق لاقو

 .نورورغم

 باهإو موق بذك الول «سانلا توملا اذه قدص ام تاهيه :لئاق لاقو

 .مهناذآ ممص الول مهيعنب راشأ ام

 م توملا نإف «توملا نم ىرت ام ةدجب يكبت امنإ تنك نإ :لئاق لاقو

 نکیلف ءالیمم هل ناک نع هلوزن نم عزجت امنإ تنک نإو «ادیدح لزی

 .اظعاو كل كلذ

 .كمولنف هب تنك ماع مأ «كرذعنف توملاب تنك لهاحأ :لئاق لاقو

 ال ةليخمل هتليخم نإو «فلخي ام قرابل توملا اذه قراب نإ :لئاق لاقو

 .یوری ام رطاقل هرطاق نإو «یرت ام قعاوصل هقعاوص نإو «فلخت

 كب تكر ت دقلو «كل ةلصغم ريغ بابسأ كب تعطقت دقل :لئاق لاقو

 نأ اناسع لب «ملسنف كرمأ نم ظعتن نأ اناسع «لبق كب ةعقاو ريغ ايالب

 .كلهتف طعم ال
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر جرلاو فوخلا باك

 توم. ةظع كولملل ىفكو «كولملا توم. ةوسأ ةماعللانك :لئاق لاقو

 هب كرتو «هلحأ نم هرغت تناك یتلا هلامآ ردنکسإ نع توطنا :لئاق لاقو

 !لمت ال قتلا ةايحلل هرهقأ ام «ىهتشي ال يذلا توملا حير اي :لئاق لاقو

 .!بحي ال يذلا توملل اهلذأ ام !لمت يتلا ةايحلا حير ايو

 .اهدغ ىح ريف ةقثب ةايحلا الو «اهموي نمؤيف درفب ةينملا ام :لئاق لاقو

 كنئادم تناكو «نمؤت ال كتمقنو «فجي ال كفيس ناك دق :لئاق لاقو

 حبصأف ؛فشكني ال كؤايض ناكو «دقفت ال كاياطع تناكو «مارت ال

 .عنتم ال كنئادم تيفلأو «رطقت ال كفويس تحبصأو «ىحرت

 حبصأف ؛ابلاغ ككلم ناك دقو ءابوهرم كلزنم ناك دق :لئاق لاقو

 .عضتا دق كلملا حبصأو «عطقنا دق توصلا

 هديقف هذحأ طساو ةريبه نبا مدق املف -يدنع ايراوتم ناك و - :لاق «زيزعلا

 قح همدحأ هعم لومح انأو :لاق دمحم نب ناورم ىلإ هب ثعب مت «هلغو

 «ًاكتاف سلجف «هرصق نم هبلص هيف ميقي نأ عطتسي ملف «موقي بهذف
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 نازحألا رورسلا | باقعأو رابتعالا ةلاسر اجرلاو فوخلا بتک

 لوجي يمئاَح امنيب !يتب اي هلل دمحلا :لاقف «عطتسي ملف هاجر دمي بهذف

 كلذ لاق املف «يمدق عضوم كلمأ ال ترص ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف

 .یلب :تلق ؟ثيدحب َكلَدَح نع كثدحأ الأ !ينب اي كبت ال :لاقف «تیکب

 .هبقع بقع هبقع يف هلا طفح الإ توب تيم نم ام :لوقب يأ تعمم لاق

 ماشه سبح :لاق -ةيمأ ينب ىلوم- كلملا دبع نب لاهنملا نع ۹

 أو هبرضو ديزي نب ديلولل ابتاك ملسم نب ضايع كلملا دبع نب

 ي راص ماشه لمَ املف «ماشه تام یتح اسوبح لزب ملف © حرس

 «تام دق هنأ اونظو ةيشع تقهرف ةايحلا يف هلم ناك نمل ىجرُي ال دح
 ع

 دحأ ٌنلِصي الف مكيديأ يت ام اوظفتحا :نارخلا ىلإ ملسم نب ضايع لسرأف

 لاقف «مهوعنمف ايش نازخلا نم اوبلطف هتيتشغ نم ماشه قافأو «ِءيش لإ

 نم ضايع جرف «هتعاس نم ماشه تامو «دیلولل انار انک اغ :ماشه

 نأ مهعنمو هشارف نم لزنأف ماشه رمأو «نئازخلاو باوبألا مَتَعف « سبحلا

 قق اود ملو «ماشه لوم ابلاغ هنفکف « ئازخلا نم هونك

 .ربتعا نمل ةربعل اذه يف نإ :سانلا لاقف «هوٌراَعتما تح ءاما هيف نسل

 نب ماشه نفد ال :لاق < «هل خيش نع ناسغ نب لضفملا نع ۷.

 كعب انب لعف !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هرق ىلع هل یوم او كللا دبع

 .سأرلا قيض نوكيو هريغو ساحن نم ءاملا هيف نخسي ام :مقمقلا (۲)

 - ۳۹ ۔



 هنع هلإ :يبارعألا لاقف -كلذ عمسي يبارعأو- اذك كدعب انب للعف ءاذك

 .متيقل امم دشأ يقل هنأ ربخأل هنع فشك ول هللاوف «نآلا
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 نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر رخآ

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

1€ - 







 هاكبلاو ةقرلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر

 هباوثو هللا ةيشخ نم ءاكبلا ركذ

 نم ىكب نم رانلا جلي ال» :لاق ل يلا نع هلظ ةريره يبأ نع ١=

 ناعدو هلا ليس يف رابغ عم الو «عرضلا يف نيللا دوي ىتح هلا ةيشحخ

 دن دبع يرخنم يف منهج

 بیصی مث ءهللا ةيشخ نم بالا یار لت ۵اک نار عومد هينيع نم جر

 م ةرالا ىلع هلا همرح الإ ؛ههجو رح نم ایش

 ليس يف توهس نبع الو ا ةبشبخ نم تكي نيع راتلا ىر الف :لوش

۳ 
 ٍ للا

 ۲۸۸/٤. مکاحلاو ۱۷۱/۲ يذمرتلا هححصو ٠۲/١ يئاسنلاو ٠٠٠/۲ دمحأ هج رح (۱)

 يقارعلا لاق ٤۹١/١ يقهيبلاو ٠۷/٠١ يناريطلاو ٤/۲ ٠٤١١ ةحام نبا هجردحأ (۲)

 .براقم هداتسإ :يرذنملا لاقو .فيعض هدانسإ :يريصوبلار

 ريبكلا ف يناربطلاو ٠١/١ يئاسدلاإو تاقث هتاورو ٠١٤١/٤ دمحأ هاور :يردنملا لاق (۳)

 «يهذلا هيلع هقفاوو :تلق .دانسإلا حيحص لاقو ٩۲/۲ مكاحلاو ۸ طسوألاو

 يق ميعن وبأو ۲٠٤/٤ خيراتلا يف يراحبلا هجرحأ امك .تاقث دمحأ لاجر :يمشيها لاقو

 .۲۸/۲ ةيلحلا

NE 



 وترد داجرلاو فوخلا بانك

SG TTS ETE SO SS E E a ت 

 يق م وسر اي :لحر لاق :لاق هلت و مقرأ نب ر دیز نع ٤-

 2 هل هللا ١ ةيشخ نم تكب اًنيع نإف «كينيع عومدب» :لاق ؟رانلا

)0 
 ا

 (ادبأ

 ةيشخ نم تكب ٌنيع» :44 هللا لوسر لاق :لاق بط رمع نبا نع ٥-

 "(ادبأ رانلا اهسمت ال هللا

 بحأ ةرطق نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق «يرصبلا نسحلا نع -
 يف لجر نيع نم ترطق عومد ةرطقو هللا ليبس يف مد نمم ةرطق نمم هللا ىلإ

 . لا ةيشخ نم ليللا فوج

 :لاقو ۸٠۹/۲ للعلا يف يزوجلا نباو يناهبصألاو ۳٠۲/۸ خيراتلا يت بيطخلا هجرحأ )١(
 نبا هاور :رانلا نم فيوحختلا ف بحر نبا لاقو «يرذنملا هفعضو .حصي ال ثيدح اذه

 .فيعض وهو عيفن نع ايندلا يبأ

 نع هجرخ نم ىلع فقأ ملو .ادج فيعض وهو :يمثيملا لاق «ميهاربإ نب رشب هدانسإ يف (1)

 ٥٦/٦ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ «سنأ ثيدح نم يور دقو «ثحب دعب رمع نبا

 ٠۸۷/١ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ۲٠۲/١ باهشلا يف يعاضقلاو ۳١۷/۷ ىلعي وبأو
 يقهيبلاو مكاحلاو ةحام نبا هجرحأ نامشع نعو يناربطلا هجرحأ «ةديح نب ةيواعم نعو

 يف يعاضقلاو يناربطلا هجرخأ سابعلا نعو ٠۷١/٤ يذمرتلا هجرخأ سابع نبا نعو
 3/1۹ يناربطلا هجرخأ هدج نع هيأ نع ميكح نب زهب نعو۱ باهشلا

 ۲۰٠/٦ لماكلا يق يدع نبا هجرخأ سابع نب لضفلا نعو ۱۸١/١ مجعمل ا يت ىلعي وبأو
 ۲٠٠/۲ باهشلا يف يعاضقلاو ۲٠٠١/۱ دهزلا ق كرابملا نبا هجرحخأ «لسرم ثيدح (۳)

 ٠۹۰/٤ يذمرتلا هجرحأ ةمامأ يبأ نع الوصوم ءاحو ۳٠١/١ بعشلا يف يقهيبلاو
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 لاو ةقرلا ة ر 9

 مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ةلأسم يف تأرق :لاق ءدلجلا يأ نع -۷

 ؟هیتنجو ىلع هعومد لیست تح كتيشحخ نم یکب نم ءازح ام !يهإ :لاق

 .عزفلا موي هنمؤُأ نأو «راتلا حفل ىلع ههحو مرحأ نا هۋازح :لاق

 یکی ال يتزعو :لاق «ىلاعتو كرابت هللا نأ ؛يربنعلا دايز نع -۸

 الا ي شح نم دبع يکي ال ينزعو ؛يسقت نم هرجا ال يتيغح نم دبع

 امهيلع دهشيل بلقلا نإو «نايكبتل نينيعلا نإ :لاق «نسحلا نع -۹

 نيرشع اوناک ولو هلوح نم محرل هللا ةيشح نم دبع ىکب ولو «بذکلاب
£ 

 .افلأ

 نم رطقي ال هللا ةيشح نم يكابلا نأ انغلب :لاق «نسحلا نع ٠-

 ق ىکب ایکاب نا ولو «رانلا نم هتبقر قتعت تح ضرألا ىلع ةرطق هعومد

 هنإف ءاكبلا الإ نزو هل الإ ءيش سيلو «هئاكبب اعيج اومحرل الملا نم الم
 ( .نزوي ال

 الإ نزوت اهلك لامعألا نأ انغلب :لاق «يخبسلا دقرف نع ١١-

 هنو «ردق الو نزو اه سیل هناف هللا ةيشح نم دبعلا نيع نم جرخت ةعمدلا

 .رانلا نم روحبلا ةعمدلاب ًافطيل

 .اهجهوو اهرح يأ (۱)
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 اكنلاو ةفرلا ةلاسر ءاحرلاو فوخلا بانك

 «رب ليقاثم ىلاعت هللا ةيشحخ نم ءاكبلا :لاق «هبنم نب بهو نع -۲

 هللا ةعاط ىلع رباصلاو هللا ةيشح نم يكابلا ىطعي اغنإ ءانزو هباوث سيل

 سانلا نم لم ي یکب ادبع نأ ول :لاق «بشوح نب رهش نع -۴

 نم دبع انيع تقرورغا ام» :لاق «هعفر ديعس نب رضنلا نع ٤-
 ههجو قهري م هدخ ىلع تضاف نإف «رانلا ىلع اهدسج هللا مرح الإ هللا ةيشخ

 كلت دبعلا كلذ ءاكبب هللا ىجنأل ممألا نم ةمأ يف ىكب ادبع نأ ولو ءةلذ الو رق

 اروحب ىفطت اهنإف ؛ةعمدلا الإ باوث وأ نزو هل الإ لمع نم امو «رانلا نم ةمألا
 .«رانلا نم

 نم روحبلا ءيفطتل ةعمدلا نإ :لاق «نادعم نب دلاح نع ~0

 نعو ۹۷/٤ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ «دوعسم نبا نع اعوفرم يور «لسرم ثيدح (1)
 4٠۳/٤۳ لامکلا بيذهت يق يزملاو ۸٠/۲ لماكلا يف يدع نبا هحرخأ «كلام نب سن
 اعوفرم ۲۰۲/۲ رداونلا يف ميكحلاو .سنأ نع ةداتق ةياور نم ركنم وهو :يدع نبا لاق

 يق يدنهلا هلاق خيشلا وبأ هجرحأ فنصملا دنع امك السرم يورو «يباحصلا ركذ ريغ نم
 ١۸۹/۱۱ فنصملا يف قازرلا دبع هحرحأ راسي نب ملسم نع السرمو ۱٤۸/۳ راکلا
 اذكه يقهيبلا هاور ١٠١/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق 44۹٤/١ بعشلا يق يقهيبلاو

 نب دلاخو «ينوجلا نارمع يبأو «يرصبلا نسحلا نع يورو «مسي مل وار هيفو السرم
 .هبشأ وهو عوفرم ريغ .نادعم
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر
8 E SO Na aE Baa SE AS SSN SE mE FES E EEC FE E TOE FEN FTF SSO TO TS OS TOTO TT TOT 

 دبع ىكب امو .رانلا هجولا كلذ ري مل اهيكاب دخ ىلع تلاس نإف «نارينلا

 ىلعألا الملا يق ابوتكم ناكو «هحراوح كلذل تعشح الإ هللا ةيشح نم

 .هللا رک ذب هبلق ارونم «هیبأ مساو همساب

 وهو اموي نسحلا دنع انك :لاق «جارسلا ديعس يبأ نب هللا دبع نع - ۱٦

 - ددشا !يكابلا اهيأ :نسحلا لاقف «سلجلا ةيحان نم لحجر “”بحتناف «ظعي

 .ةمايقلا موي موحرم هللا ةيشحخ نم يكابلا نأ انغلب هنإف -ددحا :لاق وأ

 ءاموي رانيد نب كلام ظعو :لاق «ناميلس نب رفعح نع -۷

 ابأ ای كبا :لاقو «هبکنم یلع هديب كلام برضف «بشوح یکبف «ملکتف

 .رانلا نم هقتعیف هدیس همحرب تح يکبي لازی ال دبعلا نأ ینغلب هنإف !رشب

 نيئاكبلل لق :بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «يخبسلا دقرف نع -۸

 .تلرزن اذإ ةمحرلا هيلع لزات نم لوأ مكنإف ءاورشبأ :هللا ةيشحخ نم

 :لاق .ينصوأ :نسحلل لحجر لاق :لاق «داربلا نوميم يبا نع -۹

 لقف «هللا ةيشح نم ع ومدلاب "كنوفج دنو هللا رکذب كناسل بطر

 .هکر دت ملف اريح هیدل تبلط نم

 «هل رفغ بنذ نم افوخ یکب نم :لوقی ناک هنأ ؛بعک نع -۰

 .ءاكبلاب هتوص عفر يأ (۱)
 .عومدلاب اهللب يأ (۲)
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 _كبلاو ةفرلا ةياسر_ هاجرلاو فوخلا باتك

 .ءاش ىم هاري ىلاعتو كرابت هيلإ رظنلا هحابأ هللا لإ اقايتشا ىكب نمو

 رانلا نم افوخ ىكب نم هنأ انغلب :لاق «رمع يبأ ناذاز نع ١-

 .اهايإ هللا هنكسأ ةنحلا ىلإ اقوش ىكب نمو ءاهنم هللا هذاعأ

 نم بنذ ىلع ىكب نم هنأ يغلب :لاق «يشاقرلا ديزي نع -۲

 يطعأ هللا ةيشح نم هانيع تضاف نمو «بنذلا كلذ هاظفاح يسن هبونذ

 .ةمايقلا موي نامألا

 تيحم ةئيطحخ ىلع ىكب نم هنأ ينغلب :لاق «قوعلا ةيطع نع ٣-

 .ةنسح هل تبتكو :لاق «ةيطع نع ٤-

 بونذلا طحي ةئيطخلا ىلع ءاكبلا :لاق «رانيد نب كلام نع ٠-

 .سبايلا قرولا حيرلا طحت امك

 لإ اقوش نوكبت الأ !هاتوحإ اي :لاق «دیز نب دحاولا دبع نع ٦-

 الأ !هاتوحإ اي .هيلإ رظنلا همرحي م هديس ىلإ اقوش ىكب نم هنإ الأ ؟هّللا
 .اهنم هللا هذاعأ رانلا نم افوخ ىكب نم هنإ الأ ؟رانلا نم افوحخ نوكبت
 افوحخ ىكب نم هنإ الأ ؟ةمايقلا موي شطعلا نم افوخ نوكبت الأ !هاتوخإ اي

 ؟نوكبت الأ !هاتوحإ اي «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يقس كلذ نم

 سدقلا رئاظح يف هومكيقسي نأ هلعل ايندلا مايأ درابلا ءاملا ىلع اوكباف «ىلب
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 اكبلاو ةقرلا ةلاسر هاجرلاو فوخلا بانك

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم باحصألاو "ءامدنلا ريح عم

 .نيئاكبلا تمر انا اذإ یت رب مهبيصأ

ول «ليقاثم ءاكبلا نأ يغلب :لاق «بائر نب نوراه نع -۸
 نزو 

 ححر -ضرألا لابح :لاق وأ- ايندلا لابحج لثم هنم دحاولا لاقثملاب

 .هئاكب ةكربب اعيمج ممه رفغ الإ الملا نم الم يف اصلخم

 نأ يلإ ليخ الإ طق ايكاب تيأر ام :لاق «رذ نب رمع نع -۹

 .هيلع تلزات دق ةمحرلا

 أا سلجم يف هللا دبع نب نوع تيأر :لاق ءرشعم يبأ نع ٠-

 هل زتهت هللا ةيشحخ نم يكابلا نأ انغلب :لاق «يشاقرلا ديزي نع ۳١-

 .ايكاب ماد ام ةمحرلا هرمغتو ءاهيلع يكبي يتلا عاقبلا

$ 

 .قيفرلا وهو :مدنلا عمج )١(
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 ' اكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
E ET AT TT O TEC GE EEE OEE STO EE SOE TES ODOT Sra 

OTS EROS ت RE SOOO GERGONOR SOE ی ت ا 

 ابًأ اي :زيزعلا دبع نب رمع يل لاق :لاق «يدوجلا يأ نع -۲

 .هلل كدح ىلع اهليست ةعمدلا منتغا !يدوجلا

 هل كبيلف هيلع مدقي ام لثملف «كبيلف يكبي نأ عاطتسا نمف «موحرم

 حاتفم هللا ةيشحخ نم ءاكبلا نأ انغلب :لاق «مزاح يبأ نع ٤-

 نم ىكب اذإ دبعلا نأ ينغلب :لاق «لهلهم نب لضفملا نع <°

 اهضعب تعادتو «هئاکبب ترشبتس تساو ءارون هحراوحج تعلم هللا ةيشح

 .ءاکلا رون نم مکیشغ اذه :اهه لاقيف ؟رونلا اذه ام :اضعب

 ناکم هللا لدبي هتيشحخ نم يکابلا نأ ينغلب :لاق «رذ نبا نع ٦-

 يف دازيو «هبلق ين رونلا نم لابحلا لاثمأ هينيع نم جرخت ةعمد وأ ةرطق لك
 .ران نم اروحب عمادملا كلتب ًأفطيو ‹لمعلل هتوق

 ىرت الأ ؛ةبوتلا حيتافم نم ءاكبلا :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۷

 :تلاقف «نسحلا لإ ىمأ تبهذ :لاق «ىمعألا ةزمح نع -۸
 ‹«كب هعفني نأ هللا لعلف «كمزلي نأ تببحأ دق اذه ينبا !ديعس ابأ اي

 ريح ىلع نزحلا مدأ !ىنب اي :اموي يل لاقف «هيلإ فلتخأ تنكف :لاق
 علطي كالوم لعل ةولخلا تاعاس يق كباو «هيلإ كلصوي نأ هلعل ةرحآلا
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 هيلع لحدأ تنكو :لاق .نيزئافلا نم نوكتف "كتربع محريف كيلع

 يلصي وهو تفج ارو «يکبي وهو سانلا عم هيتآو «يکبي وهو هلزام

 نم رثكتل كنإ !ديعس ابأ اي :اموي هل تلقف ."هبیحنو هءاکب عماف

 نإ !ينب اي ؟كيي م اذإ نمؤملا عنصي امف !ينب اي :لاق مث «ىكبف ءءاكبلا

 «لعفاف ايكاب الإ كرمع نوكت ال نأ تعطتسا نإف «ةمحرلا ىلإ عاد ءاكبلا

 :رالا نم توخ دق تنأ اذإف ءاهب كمحريف ةلاح ىلع كارب هلعل

 ل هوبأو ةيواعم نب سايإ لحد :لاق «ناوکذ نب ب ليعامسإ نع - ۳۹

 سایإ ریغ «یکب الإ موقلا نم دحأ قبب ملف «مهيلع صقي صاق هيف دجسم

 اذه لهأ رش انارتأ !ينب اي :هنبال ةرق نب ةيواعم لاق ءاوقرفت املف «هيبأو

 ةعمدلا ىلإ عرست امكف «بولقلا ف ةقر يه اإ :سايإ لاق ؟سلجملا

 ريغ «ينب اي لوقت ام يردأ ام :ةيواعم لاقف .ةنتفلا اهيلإ عرست كلذكف

 .ةحرلا ءاجرو ةقرلا اولجعت دق مهنأ

 ةيواعم دنع انك :لاق -ريرحلا بحاص- بعك يأ هبر دبع نع ٠-

 نب ةيواعم هل لاقف «سلحا ةيحان نم لحجر بحنف ءائيش ركذف «ةرق نبا

 .ءاكبلاب ةقلح لا تجتراف :لاق .هيلع تيكب اميف كلمأ هللا كاطعأ :ةرق

 اذإ دبعلا نإ :بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «يخبسلا دقرف نع ٤١-

 .ةعمدلا :ةربعلا )١(

 .ءاكبلاب توصلا عفر :بيحبنلا )۲(
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 اجرلاو فوخلا بانك

 ادبع نأ ولو «همأ هتدلو مویک هبونذ هنع تتاحت هللا ةيشحخ نم ىكب

 ىلع يكابلا نإو «ىكب اذإ ةمحرلا هتعسول اماثآو ابونذ ضرألا لابجب ءاح
 !يلع ىكب امك ةنحلا هلخدأ !بر اي :لوقتف اهبر ىلإ ةنحلا هل عفشتل ةنحلا

 امك رانلا نم هرحأ !بر اي :لوقتف ءاهبر نم هل ريجتستل رانلا نإو
 .يلوخد نم افوحخ یکبو !ينم كراجتسا

 قح ىكب دق يخبسلا دقرف ناك :لاق «دهرق نب ةرضاغ نع “۲

 نأ ينغلب :لاقف «كلذ ين هل ليقف «هرافشأ ترثانتو «ءاكبلا كلذ هب رضأ

 :لاق «ةمايقلا موي “رانا حفل اهبيصي ال هللا ةيشحخ نم تكب نع لك
 .هباحصُا يکبيو «يکبي ناکف

 اهلك يقو ءءازح ربلا لامعأ لكل :لاق «ينوحلا نارمع يبأ نع -۳

 ًافطي تح «نزو الو ليك اه سيلف «دبعلا نيع نم جرخت ةعمدلا الإ «ريحخ
 .نارينلا نم راحب اهب

 .تطقس يأ (۱)

 .اهجهوو اهرح يأ )۲(
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 اكبلاو ةفرلا ةلاصر ءاجرلاو فوخلا بانك

 مهللا» لَ هللا لوسر ءاعد نم ناك :لاق «هللا دبع نب ماس نع ٤-

 نم ‹كنيشخ نم يننايفشتو «عومدلا فورذب نایکبت ‹نيتلاطه نينيع ينقزرا

 .'(ارمج سارضألاو امد عومدلا نوكت نأ لبق

 ٠١/١ دهزلا ف مصاع يبأ نباو ٠٠١/١ دهزلا ف كرابملا نبا هجرحأ «للسرم ثیدح (۱)

 الو هیبأ نع هللا دبع نب ماس مهضعب داز ۱ رانلا نم فيوحختلا يف بحجر نبا لاق

 وأ باطخلا نب رمع نب هللا دبع نبا وه له هيف فلتحا اذه هللا دبع نب ماس :تلق . .حصي

 مهو هيبأ نع لاق نم :للعلا يف ينطق رادلا لاق يناثلا حيحصلاو يبراحلا هللا دبع نب ماس

 يبراحا هللا دبع نب ماس نوكي نأ هبشي اذه ملاسو السرم هللا دبع نب ماس نع وه افنإو

 يئ يراخبلا مالك هيلع لدي يذلا وه يبراحا ملاس هنأ نم هركذ امو .رمع نباب سيلو

 ماس نع هل يوارلا نإف مكاحلا دمحأ أو هيبأ نع متاح يبأ نباو ىنكلا يف ملسمو خيراتلا

 ىکح يذلاو .ملعأ هللاو يبراحلا ماس نع ةياور هل اوركذ امنإو ةملس وبأ حيرش نب تباث

 وبا رمع نيا ال يراحا ملاس هنأب مزج نمو ۱۲۱/۱۱ هخیرات يف رکاسع نیا هیف فالحل ا

 ثيدحلا ءاجو ۲۲۲۰/١ ءايحإلا ثيداحأ جيرخت .رجح نبا ظفاحلا طب وه امك ةعرز

 هجرح رمع نبا نعو ٤٦۹/۱ سودرفلا يث يمليدلا هجرحأ «سابع نبا نع الوصوم

 خيراتلا يف ركاسع نباو ۱۹١٦/۲ ةيلحلا يق ميعن وبأو ءاعدلاو ريبكلا يق يناربطلا

 .نسح هدانسإ :يقارعلا ظفاحلا لاقو .نسح ثيدح :يطويسلا ظفاحلا لاق ١

 ضيفلا يق يوانملا ةمالعلاو يقارعلا ظفاحلا وه ءاعدلاو ريبكلا يف يناربطلل هبسن يذلاو

 .ملعأ هللاو ثحبلا دعب امهيف هدأ ملو ۲
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 ءاكيلاو ةهرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

ETS CAI SOS E 

 ءاكبلا ءاعدتسا

 !سانلا اهيأ اي» :ج هللا لوسر لاق :لاق بف كلام نب سنأ نع ٥-

 مههوجو يف ريصت تح نوكبي رانلا لهأ ناف ءاوكابتف اوكبت م ناف ءاوکبا
 اهيف تيخرأ نفسلا نأ ول تح «نويعلا حرقتف «عومدلا دفنصف «لوادجملا

 . ترج

 «يرملا احلاص تعم :لاق «يمرضحلا قاحسإ نب دمحأ نع ٦-

 كلذ ىلع تباحأ نإف «بونذلا يف ةركفلا ؛ يعاود ءاكبلل :لوقي

 «كلذ ىلع تباحأ نإف ءلاوهألاو دئادشلا كلت ىلإ اهتلقن الإو «بولقلا

 .هيلع يشغو حاص مث :لاق «نارينلا قابطأ نيب بلقتلا اهيلع ضوعأف الإو

 ( .سلجما يحاون نم سانلا حياصتف

 ءهبلق ةوسق ي هللا لوسر ىلإ اكش الحر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع -۷

 )١( عمحملا يف يمثيملا لاق ٠١/ :۳۹۱هضعب ةحام نبا ىور ۲/٠١٤١ ىلعي وبأو ۷/٠١١

 فاحتإلا ف يريصوبلا لاق .هفعض ىلع قثو دقو يشاقرلا ديزي هيف نم فعضأو ۸/۲٠١:

 ةبيش يبأ نبا هاور هقيرط نمو فيعض وهو يشاقرلا ديزي هيف دنسب يلصوملا ىلعي وبأ هاور
  ۷عطقنت تح نوكبيف رانلا لهأ ىلع ءاكبلا لسري :هظفلو ةحام نبا هنعو

 هيف تلسرأ ول ,دودحألا ةئيهك مههوجو يف ريصي ىتح مدلا نوكبي مث «عومدلا
 مكاحلا هاور سيق نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هل نكل .ترجل نفسلا ٤/٠٤۸

 .حيحص :يهذلا لاقو .هخحصو
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 ءاكنلاو ةفرلا ةلاسر داجرلاو فوخلا باتك

 .'(نيكسملا معطأو «ميتيلا سأر حسماف ؛كبلق نيلي نأ تببحأ نإ» :لاقف

 کریم ا ا نحلل لا اجر تا ؟دایز نی یلملا نع 2

 .ركذلا نم هندا :لاقف .يلق ةوسق

 ين ماشلا دالبپ لحجر لاق :لاق «يزاغلا نحرلا دبع يأ نع -

 ي قبب م تح ةقفشلا ىلع نودباعلا یکب ول :لحاوسلا كلت ضعب

 ‹ةيراحج اعومد ̂ "كدولاو مدلا نم اهيف ام تدأ الإ ةحراح مهداسحأ

 موي نم “الجوو اقافشإ حاورألا اهيف ددرت ةيلاخ اسبي نادبألا تيقبو

 .هيلع يشغ مث .كلذب نيقوقح اوناكل «تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت

 هدانسإ قو ٤۷۲/۷ بعشلاو ٠٠/٤ ىربكلا يف يقهيبلاو ۳۸۷/۲-۲٠۳ دمحأ هجر (۱)

 دنع دهاش ثیدحللو :تلق .نسح هدنس ۱۱ حتفلا يف ظفاحلا لاق مسی مل وار

 محرا ؟كتجاح كردتو «كبلق نيلي نأ بحتأ :هعفر ءادردلا يبأ نع يقهيبلاو يناربطلا
 :يوانملا لاق .كتجاح كردتو «كبلق نلي ؛كماعط نم همعطأو «هسأر حسماو «ميتيلا

 :هل لاقف هبلق ةوسق ىفطصلا ىلإ اكش الجر نأ حيحص :يقارعلا هخيشل اعبت يمشي لاق
 ةسلسلا يف رذ يبأ ةياور ينابلألا خيشلا ححصو .نيكسملا معطأو «ميتيلا سأر حسما

 كلذو ديلاب وأ هرعشل احالصإ نهدلاب يأ لو اطلت :میا سار حسما ٤ :مقر
 قالطإو :يوانملا لاق «هيلإ ناسحإلاو هيلع لضفتلا يضتقي ةي اونح ونجتو هيلع فطعت ناب

 ٠٤١١/١. ضيفلا .ملسملاب اهصح نم رأ ملو رافكلا ماتيأل لماش رابحألا

 .رک دی نمم ؛لیق (۲)

 .مسدلا :كدولا (۳)

 .افوخ يأ )٤(
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 ءاكنلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 ىلع فقي ينرقلا سيوأ ناك :لاق « يناسارخلا ءاطع نع ٠-

 «رانلا توص عمسيو «ريكلا نوخفني فيك مهيلإ رظنيف «نيدادحلا عضوم

 ناكو :لاق .نونحج :نولوقيف «هيلع سانلا عمتجيف «طقسي مث «خرصيف

 هيتأت تح «يكبي مث «سلجيف ءاهيلع دعصيف «ةعيلق ةفوكلاب ةلبزم أي
 .لحخديف «دجسملا يتأي تح نايبصلا هعبتيف «لزايف «سمشلا

 نم الحر نأ ؛يراصنألا ةيراح نب ديزي نب يرتخبلا نع ٠١-
 .يكييو هيلإ رظني لعجف «هنع فشك دقو دادح ريك ىلع فقو دابعلا

 .تامف «ةقهش قهش مث :لاق

 رمف «قوسلا نسحجلا عم تلحد :لاق «رانيد نب كلام نع -۲

 ےشغی نأ تفح یتح «یکب مث ‹یکبف ‹ةحئارلا كلت دحوف «نيراطعلاب

 ؛اعيج نيرادلا نم رارقلا لولح الإ وه ام هللاو !كلام اي :لاق مث .هيلع

 ىلإ راص ةمحرلا هللاو هتأطحأ نم «ثلاث لزم كانه سيل «رانلا وأ ةنجلا

 .تام ىقح اريسي الإ كلذ دعب ثبلي ملف .يكبي لعج مث :لاق .هللا باذع

 ريبج نب ديعسو انأ تررم :لاق -بصقلا عايب- مثيلا يبأ نع -۳

n f 0 0ملسف ءزخلا ناولآ مهيلعو سفانط ىلع مه اذإو «ثعشألا ينب ىلع  

 :-هيلع نوملسيو- هللا دبع يبأب ابحرم :هل نولوقي اولعجف «مهيلع

 .قيقر لمح هل يذلا طاسبلا :ةسفنطلا عج (1)
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 :تلقف .اديدش ءاكب -”ةسانكلا غلب ىقح- ىكب مهنع ىلو املف «سلحا

 .ءالؤه تيأر نيح اهبابشو اهميعنو ةنحلا تركذ يننإ :لاق ؟كيكبي ام

 ملف ءايكاب ةليل تاذ ظقيتسا :لاق «زيزعلا دبع نب رمعل لوم نع ٤-

 ةرثك مونلا ينعنم اعرف «هعم تيبأ تنكو :لاق « تظقيتسا تح يکبي لزب
 !ينب يأ :لاقف «يناعد حبصأ املف ءادح ءاكبلا ذعتليل رثكأف :لاق .هئاکب

 مث كبر نع تلقع دق نوكت نأ ريخلا اغإ ؛عاطيو كل عمسي نأ ريخلا سيل

 ينإف «راهنلا عفتريو حبصأ تح يلع دحأل مويلا نذأت ال !ينب اي .هتعطأ

 ريمأ اي تنأ يبأب :تلقف .ينع نومهفي الو سانلا نع لقعأ ال نأ فاحأ

 مث «یکبف :لاق !هلثم تیکب كتيأر ام ءاكب تيب ةليللا كتيأر !نينمؤملا

 يشغ م :لاق .هللا يدي نيب فقوملا تركذ هللاو ينإ !ينب اي :لاق مث «یکب

 .تام ىح امسبتم كلذ دعب هتيأر امف «راهنلا الع تح قفي ملف «هيلع

 رمع یکب :لاق «كللا دبع نب ةملسم ىلوم مالسلا دبع نع ٠-

 ام ءالؤه يردي ال «رادلا لهأ ىكبف «ةمطاف تكبف ء«زيزعلا دبع نبا

 ريمأ اي تنأ يبأب :ةمطاف تلاق «ربعلا مهنع ىلجت املف ءءالؤه ىكبأ

 يدي نيب نم موقلا فرصنم ةمطاف اي تركذ :لاق ؟تيكب مم !نينمؤملا

 .هيلع يشغو «خرص مث .ريعسلا يف قيرفو ةنحللا يف قيرف :هلل

 «ناملس نب زيزعلا دبعو انأ تب :لاق «مصاع نب عمسم نع -ە٦

 .ةفوكلاب عضوم مسا 0(
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 ءاكبئاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 .لحاوسلا ضعب نم لحاس ىلع «جرعألا ناملسو «يرح نب بالكو
 یکب مٹ «هئاکبل زیزعلا دبع یکب مث «تومب نأ تیشحخ یتح بالک یکبف
 ناک املف «مهاکبُا ام يردأ ال «مهئاکبل هّللاو تیکبو «مهئاکبل ناملس

 ينإ :لاقف ؟كتليل كاكبأ ام !دمح ابأ اي :تلقف «زيزعلا دبع تلأس «دعب

 نارينلا قابطأ تركذف «لتختو جومت رحبلا جاومأ ىلإ ترظن هللاو
 تلأس امن اوحن اضيأ ابالك تلأس م .يناكبأ يذلا كلذف «"اهتارفزو

 ناملس تلأس من .كلذ لشم يل لاقف «هتصق امنأكل هللاوف «زيزعلا دبع

 ناك ام !ينم رش موقلا يف ناك ام :يل لاقف ءامهتلأس ام اوحن جرعألا

 .مهسشنأب نوعنصی اوناک ام مه ةر «مھئاکبل الإ یئاکب
 سانلا بطح هل ىسوم ابأ نأ ؛ ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۷

 «ربنملا ىلع هعومد تطقس تح ىكبف «رانلا هتبطحخ يق ركذف «ةرصبلاب

 .ادیدش ءاکب ذعموي سانلا یکبو

 دوعسم نب هللا دبع عم يشمأ تنك :لاق «مرحخألا نب دعس نع -۸

 .يكبيو اهيلإ رظني ماقف ءرانلا نم ةديدح اوجرحأ دقو نيدادحلاب رمف هظ

 هب لحرب دشار يبا نب عيبرلا رم :لاق «ليعام“”إ نب رضنلا نع -۹
 كيكبب ام :لاقف «لحر هب رمف «يكبيو هللا دمحي سلجف «“"ةنامز

 .سفنتلا يهو ةرفزلا غمج (1)

 .مودي ضرم وأ ةهاع يأ (۲)
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 اكبلاو ةهرلا ةلاسر دجرناو فوخلا باتك

 لهأب ةنحلا لهأ تهبشف «رانلا لهأو ةنحلا لهأ تركذ :لاق !؟للا كمحر

 .يناكبأ يذلا كلذف «رانلا لهأب ءالبلا لهأو «ةيفاعلا

 افقوف «دادح ريكب ارم اريبزو ةحلط نأ ؛بابذلا بأ نبا نع ٠-

 افقوف «نيحايرلاو ةهكافلا باحصأب ارمو :لاق .نايكبيو هيلإ نارظني

 .ةنحلا هللا نالأسيو نايکبي

 ىلإ رظنف «نيدادحلا يف رم ميثخ نب عيبرلا نأ ؛شمعألا نع ١-

 مدق نانس يبأ نب ناسح نأ ؛فارصلا يلع نب زيزعلا دبع نع -۲

 هناوحخإ نم موق هيلع لحخدف ءاريثك الام هيف حبرف «زاوهألا نم ركس هل

 هذه !هّللا دبع اي :اولاقف «يکبي ةرجحلا ةيخات يف هودجوف «كلذب هنوغنهپ

 كلذ نوكي نأ هللاو تیشح ينإ :لاق !؟ءاكبلا ميفف «كيلع هللا نم ةمعن

 نمو «يبر هب ينركذ ام ينايسن نم هللا رفغتسُا ينإو ءاحاردتساو اركم

 لپ ارپ نی مشوق هلوسرا هب ءاجف لاک ا

INP CFمهؤاكب  

 - 10۹ ۔



 .كلذب هربخأف «هبحاص ىلإ لسرأ مث «مهئاكبل اضيأ لوسرلا ىكبف «اعيمج

 «ةعيبر ءاجف «ءاكبلا كلذ ملع ملعتسي نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر لسرأف

 هيلع نذأتساف «ينم هئاکبب ملعأ وهف «هلس :دمحم لاقف «دمح كلذ ركذف

 هللاو ينإ :لاق ؟كل ريمألا ةلص نم كاكبأ يذلا ام !يحأ اي :لاقف «ةعيبر

 كاذف «بيصن هيف ةرحآلل نوكي الف يلق ىلع ايندلا بلغت نأ تيشحخ

 ءاجف «ةنيدملا لهأ ءارقف ىلع هب قدصتف «لاملاب رمأف :لاق «يناکبُأ يذلا

 .ريخلا نوكي هللاو اذكه :لاقو «ىكبف «كلذب ريمألا ربحأف «ةعيبر

 اتكاس اموي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «نايفس نع ٤-

 ؟نينمؤملا ريمأ اي ملكتت ال كلام :هل اولاقف «نوثدحتي هباحصأو

 فيك رانلا لهأ فو ءاهيف نوروازتي فيك ةنحلا لهأ يف اركفم تنك :لاق

 .یکب مٹ ءاھیف نوحخرطصی

- 



 اكبلاو ةقرلا ةلاسر دجولاو فوخلا باتک

 اكلم هيلإ هللا ثعبب تح يكب ال دبعلا نإ :لاق «بعك نع ٥-

 .یکب هدبک حسم اذإف «هحانجب هدبک تسع

 .ابونذ مهلقأ ابولق سانلا قرأ :لاق «لوحكم نع ٦-

 عيرس شيرق نم انهه خيش ناک :لاق «دمحم نب ضایف نع -۷

 .سانلل الرتعم «ماثآلا ليلق ‹ نيدجهتملا نم هتملع ام ناکو اریٹک ةءمدلا

 هنظأ امو «داهتجالا ليوط خيشلا اذه :تلقف ءانئاملع ضعبل اموي هت رکذف

 يل لاقف «يكبي رهدلا وه مث «هللا ءاش ام.وأ اماع نوسم ذم امنإ رتقا

 :تلق .هرهد نينيعلا يدك اذكه الإ هلثم نوكي نأ يغبني يام :لجرلا

 تلق اذإ بلقلا كاذكف قد يرع اذإ ندبلا نأل :لاق ؟كاذ فیکو

 .لاق امك كاذ نأ تملعف :لاق «هتعمد تعرس هاياطح

 قرتحي تح ْنيعلا ىدْنَت ال :لاق «ىثاربلا هللا دبع يبأ نع -۸

 لزاتساف «هناخذ سأرلا ىلإ جاهف ةلعش بلت بلقلا قرتحا اذإف «بلقلا

 .ةفمجسف «نيعلا ىلإ نووشلا نم عودا

 .نيعلا ىلإ عمدلا ىرحج وهو نأش مج )٩

 .ًاعمد هتالم يا (۲)
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 ءاكنلاو ةهرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

ENON TONES ESOS E E 

 هلك بلقلا قرتحا اذإ تح «بلقلا قارتحا ردق ىلع اهتلقو ع ومدلا ةرثك

 .هئزجي ةركذتلا نم ليلقلاو «ىكب الإ يكبي نأ نيزحلا اشي م

 ‹نيرحبلا لهأ نم ادباع تلأس :لاق «مصاع نب عمسم نع ٠-

 ؟ةكرح لك دنع هانيع لمهتو «ءاش اذإ هبلق هبيجي نيزحلا لاب ام :تلقف

 هاطعأف «هندب يف لاجف «نزحلا هب ادب نيزحلا نإ :كاذ نع كربحخأ :لاقف

 كرح قتمف ءامهنكسف سأرلاو بلقلا ىلإ عحر مث «هطسقب وضع لك
 نم عومدلا تراثتساف «ةدعاصم ةقرحلا تجاهف «كرحت ءيشب بلقلا

 هتقنخ مث .نوفحلا ذغنيح اهيرذتف ء«نيعلا ىلإ اهملست تح سأرلا نوؤش
 .ماقف هتربع

 :دوسألا ةيواعم وبأ يل لاق :لاق «لهس نب دمخأ نع ١-

 .اهاعد اذإ هتباجأو «هانيع تيدن قدصلا هلل رثكأ نم !يلع ابأ اي

 یرت الأ :ةنييع نب نايفسل تلق :لاق «لهس يبأ هیوهار نع -۲

 حرق اذإ :نايفس لاقف ؟ةعمد هل فح داكت ال -اليضف ينعي- يلع يبأ ىلإ

 .اركنم اسفن نايفس سفنت مث .نانيعلا تيدن بلقلا

 ةيشحخ نم ءاكبلا :عبس نم ءاكبلا :لاق «شايع نب ليعامسإ نع -۳

 نم هانيع تضاف لحرو «روحبلا لاثمأ رانلا نم فكت هنم ةرطقلا « هللا

 نم ءاكبلاو «بذكلا نم ءاكبلاو «رورسلا نم ءاكبلاو « هللا ةيشح
 .ملألا نم ءاكبلاو «نزحلا نم ءاكبلاو «ركشلا
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 ءاجرلاو فوخللا باتك ءاكبلاو ةقرلا ةلاسنر

 نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا

 ىل لاق :لاق بط هللا دبع نع ٤- :تلق :لاق «يلع ًارقا» ا ينلا يل

 تأرقف .«يريغ نم هعمأ نأ بحأ ينإ» :لاق ؟هللا لوسر اب كنم تملعت سیگ

 ديهشي قمم هما لک ناتج ادا فيَکف) :تغلب اذإ ىتح ءاسلا ةروسس هيلع

 . ول هانیع تضاف ٠[ سا 4 | اًديهُشء الوت ىلع كب اجو

 .ضرألا تلزلز اذا ) :تلزن ال :لاق لظ د ورمع نب هللا دبع نع ¥

 هللا لوسر هل لاقف «هللا همر قيدصلا رکب وبا یکب [ ژر 4 امنارلز

 .ةروسلا هذه هللا لوسر اي ينتکبأ :لاق (؟رکب ابا ای كيکبي ام» ا

 نم ناكو- رماع نب ةبقع نأ ؛ركذ يلبحلا نمهحرلا دبع يبأ نع ۷٦

 .ةءارب ةروس يلع ضرعا :4ه رمع هل لاقف -نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ
 .!تلزتأ اهنأ نظأ تنك ام :لاق مش ءادیدش ءاکب هی رمع یکبف < هيلع اهأرقف

 امنا ط ةيآلا هذه ىلع ىتأ اذإ ناك هنأ ؛هظ رمع نبا نع ۷

 هتیحل لبي قح یکب [۲٠:ہب] 4 هلآ رڪذل مهبول عَشَْت نأ اوما َنيِذْلل

 .!بر ای یلب :لوقیو اکبل

 1YT/6\. يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 .VY ريرج نباو ءاكبلا باتك يف ايندلا يأ نبا هجرأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 هاور : ١٤١/۷ عمحلا يق يمثيملا لاق... بعشلا يق يقهيبلاو هيودرم نباو ناربطلاو

 حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو هريغو نيعم نبا هقثو يرفاعملا هللا دبع نب ىج هيفو يناربطلا
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 كبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا ب باتک

 رام رف ا زرع نی قاوٹس ناک لاق حار نہ لا ا نع ۸

 «ىكب ««٠( رسا 4 ج نوَ لَم نأ اوَلظ يذلا ملعيَسَو 3 :ةبآل
 رور ضیضق فقدنا دق :لوقآ یتح

 نآرقلا نم يرجي عمد لك :لاق «نالجع نب طيش نع -۹

 .هللا دنع موحرمف

 تراطتسا الو «نودباعلا ذلت ام :لاق «يشاقرلا لضف نع ٠-

 نسح ىلع بيحب ال بلق لكو «نآرقلاب توصلا نسحك ءيشب مهبولق

 ىلع "لمهت ال نيع يأو :لضفلا لاقو .تيم بلق وهف نآرقلاب توصلا
 .هال وأ لفاغ نيع الإ توصلا نسح

 ىسوم يبأل لوقي باطخلا نب رمع ناك :لاق «ةملس يبأ نع ١-

 .هدنع ًارقیف .انبر انرک د :دڳ

 يكبي نأ دارأ اذإ سيق نب دمحم ناك :لاق «رشعم يأ نع -۲

 أرق اذإف ءاتوص سانلا نسحأ نم ناك و «ملكتي نأ لبق تايآ ارق هباحصأ

 ملکتی بعک نب دمحم ناکو :لاق .كلذ دعب ملکتی مث :لاق .یکبأو یکب

 .ةلئاس هعومدو

 .هردص طسو وهو «هروز صصق هارأو ةلقتلا ضعب نم ًاطخ يدنع وه :يبيتقلا لاق )١(

 .ىصحلا راغصب اهيبشت ماظعلا راغص ضيضقلاب داري نأ ةياورلا تحص نإ لمتحيو :لاق

 .۲۲۲/۷ برعلا ناسل

 .ليستو ضيفت يأ (۲)
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 زيزعلا دبع نب رمع دهش نم ينثدح :لاق «بئذ يأ نبا نع -۳

 اقص ااكَم اهتم أوُقلأ إو $ :لحر هدنع ارقو «ةنيدملا ريمأ وهو
 العو ءاكیلا هبلغ تح یکیف [۲دترص ( ج ن ارب كلاش وعد يرش

 اتا قرر ءاي لحدف «هساخ نم ماقف ٠٠ چ

7 

 هرکس تَءآجَو :ةلب اذإ تح ءأرقف .(ق)ةروس :لاق ؟ًارقأام !لاقف

 ةروس لاق ؟أرقأ ام :لاق !ينب اي ارقا :لاق مث .یکب [٠ف 4 رحلات توما

 .ارارم كلذ لعفف .اديدش ءاکب اضيأ ىكب تولا ركذ غلب اذإ ىتح .(ق)

 ةالص يف (ق) ةروس ًأرقف كط يأ انب ىلص :لاق «رمتعم نع ٥-

 ا٠د 4 وحاب وَلا هرکس تاو : :ةيآلا هذه ىلإ ىهتنا املف «رجفلا

 .عكر ف «زوجي نأ عطتسي ملف «" .هتربع هتبلغ

 ٌتَءاجَو ظ :ةكمب. ئراق انل ارق :لاق «ميكح نب تلصلا نع ۸٦-

 عمسن انلعجف ‹لیضف باب ىلع نحنو «[«:د] 4 ّرَحْلَاپ تولا هرکس

 اذإ ناکو ‹«یکبأو یکب ارق اذإ قلط ناک :لاق «نایفس نع -۷

 .ءاكبلا دشأ :جيشنلاو «توصلا :حيشتلا )١(

 .ةعمدلا :ةربعلا (۲)
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 يف ادغ كيلع الابو نوكي ال هتيلف !نآرقلاب ينب اي كتوص نسحأ ام

 .هيلع يشغ تح ىكبف « ةمايقلا

 «ةبض ينب نم لحجر نع ةرهز ينب ىلوم لضفلا نب ديعس نع -۸

 هذه ىلإ ىهتنا املف «زيزعلا دبع نب رمع دنع أرق الحر تدهش :لاق

 رمع ىكب [۷٠:ررطل] 4 () مومل َباَذَع اَنَقَوَو اّنَيلَع هلآ مف :ةيآلا
 .هیلع يشغ تح يکبي لزی ملف «ءاکب دادزا مث «هؤاکب دتشا یتح

 E ا ا م

 .دیدش ءاصحال اذه نإ ا :لا من یکی

 هدنع رانيد نب كلام دنع انك :لاق «ديعس نب ثراحلا نع ٠-

 كلام لعجف [٠:هردرلا 4 © ” اهَلاَرلز رضَرَألا تلرلز اذإ ل :ًارقف ءًأرقي ئراق

 :ةيآلا هذه ىلإ ىهتنا تح «نوخرصيو نوكبي سلجا لهأو «ضفتني

 يکبي هللاو كلام لعجف [۷:ةلرلزلا] ت دەری ارح ةَرذ لاقثم مَع نمف

 .اعيرص موقلا نيب نم لمحف «هيلع يشغ تح قهشيو

 :موي تاذ أرق زيزعلا دبع نب رمع نأ يتغلب :لاق «دودوم يبا نع -۹1

 ك لإ لع نب نومغت 95 يار نی نموت امر نا ی نوک ات

 تءاجف «رادلا لهأ اهعم تح اديدش ءاکب یکبف [٠٠:سنر] 4 اًدوھُش و کل

 «كلملا دبع ءاجف «مهئاكبل رادلا لهأ ىكبو «هئاكبل يكبت تسلجف «ةمطاف
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 ءاكبلاو ةهرلا ةلاسر .اجرلاو فوخلا باتك

 :لاق ؟كيكبي ام !هبأ اي :لاقف «نوکبب لاحلا كلت ىلع مهو مهيلع لحدف

 تيشح دقل !ينب اي هللاو «هفرعت ملو ايندلا فرعي م هنأ كوبأ دو !يڼنب ای ريخ

 .رانلا لهأ نم نوكأ نأ تيشح دقل !ينب اي هللاو «كلهأ نأ

 ىلإ رانيد نب كلامو انأ تقلطنا :لاق «ناسح نب ماشه نع -

 بادَع نإ :ةيآلا هذه غلب املف ءأرقي لحر هدنعو هيلإ انيهتناف «نسحلا

 ىكبو «نسحلا ىكب [٠-:روسلا 4ج عفاد نم نل ام م عقول كبَر

 .هيلع يشغ یتح برطضي كلام لعجو «هباحصأ

 يأ دنع لحر أرق :لاق «ناملس نب زيزعلا دبع نب دمحم نع -۳

 بادَع نإ :ىلإ ىهتنا ىقح [٠-٠:ررس] 4 ب روطسم بلڪ و ج : روظلاو

 ام تح «موقلا یکبف :لاق [۷-۸:ررطلا] 4 عفاد نم ل To عقول كبَر

 ۰ .!ئراقلا ةءارق عمسأ تنك

 ؛زيزعلا دبع نب رمع فلخ تيلص :لاق «نایح نب لتاقم نع -4

 عیطتسي ال اهررکی لعجف [٤٠:تداصن] 4 نولو مما هوقو ط :ًارقف

 .-ءاكبلا نم ينعي- اهزواجي نأ

 ءانمأف مامإلا ًاطبأف ءانذؤم حلاص وبأ ناك :لاق «شمعألا نع ٥-

 .-ءاكبلا نم ينعي- ةقرلا نم اهزيجي داکی ال ناکف

 نب رمع تيأر :لاق «يزنعلا هللا دبع يبأ نب ىلعألا دبع نع -۹
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 هكبلاو ةقرلا ةباسر جولاو فوخلا باتك

 ‹«يشحب يشبح هءاروو «'”ةمسد بايث ي ةعمحجلا موي جرح زيزعلا دبع

 ‹«نيلحرلا ىلإ ىهتتنا اذإ رمع ناكف «يشبحلا عحر سانلا ىلإ ىهتنا املف

 سمشلآ اإ :ارقف «بطخف بطحخف «ربنملا دعص ىتح «هللا امكمحر اذكه :لاق

 4 ج تردکنآ موُجنلآ او ؟سمشلا نأش امو :لاقف [٠:بركد] 4 ل ٌتَروك

 } ج ٌتقلزأةنجلا اذ ج ْتَرَعَس میحّجلَ اذاإو $ یهتنا قح [۲:ريوكتلا]

 قح «ءاكبلاب دجسملا جتراو «دجسملا لهأ ىكبو «ىكبف [١٠-٠٠:رركلإ

 .هعم يكبت دجسملا ناطيح نا تيار

 رشب هرازف «نادابعب مغیض عم تنک :لاق «حون نب مکحلا نع -۷

 نم انباحصأ ضعب انل رظنا !مكح اي كحيو «مغيض م لاقف ؛روصنم نیا

 املف «ريدلا لهأ دهي ىتح أرقي هل لقت ال :يل اولاقف «توصلا نسح

 يسرافلا هللاو لعجف .نآلا ذخ :هل اولاق «سانلا ادهو «"”لحرلا تنكس
oe f . (PD. ' ۰ » f۰  

 ‹«ةيسرافلاب حوني لعجف ذحأ مث :لاق . نوبحتنيو نوكبي موقلاو أرقي

 fs Mu: Oia e _ ر
 لهأ ظقيتسا تح :لاق . ىلكثلا خرصت امك نوحخرصي هللاو اولعجف

 امأو :لاق !ارارم ةليللا كلت هيلع يشغف رشب امأف .اوعمتحاو ريدلا

 .ةخسو يأ )١(

 .ةلباسلا نم قيرطلا تنكس اذإ (۲)

 .ءاكبلاب توصلا عفر :بيحننلا (۳)
 .اهدلو وأ اهحوز تدقف يتلا )٤(
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 اكبلاو ةقرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

EO SO CSO THON TEROS GENO TIOSSNOESNOCNOCSOESNOS 

 انتبف ,:لاق !بهذ دق هلقع نأ تننظ ىتح «دعقيو موقي لعجف كلام وبأ

 كححيو :دعب يل لوقي رشب ناكف «شيع ذلأو ةليل بيطأ ةليلب هللاو

 يسرافلا كاذ شانلا لتقي !مكح اي كحيو !؟يسرافلا لعف ام !مكح اي

 .هتوصب انایع اذکھ

 هذه اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع ترق :لاق ‹قورسم نع -۸

 ‹تكبف [«ررسا] 4 جز موُمَسلآ َباَدَع اَنَقْوَو اَنَيلَع هلآ مق ) :ةيآلا

 .!مومسلا باذع ينقو يلع نم بر :تلاقو

 عمتجن انك :لاق -يربنعلا ةبوت دلو نم- زيزعلا دبع نع -۹۹
 عيبرلا ذعتليل انعمو :لاق «تذحتا ام:لوأ ى نادابعب ةليل انتبف :لاق «اريثك

 ءاج دق :اولاق ذإ ءءاهقفلا نم ةدعو « يفوكلا سينخ نب ركبو «حيبص نبا

 لحر ناكو «انيلع لحخدف ءاعيمج موقلا هل شهبف «ديز نب دحاولا دبع
 روم موي :ةيآلا هذه ىلإ ئراقلا ىهتنا دقو دحاولا دبع لحدف «ًأرقي

 ناذأ يأف] :حاصف [٠.-«رر ا 4 ارس لالا رستو ت اروم ءآَمسلآ
 عيبرلا ماقف «هيلع ايشغم دحاولا دبع طقسو ءءاكبلاب موقلا جضف [نود

 ىلع اولازي ملف «عیرص مهنیب وهو نوکبی' اولعجف «هب اوطاحأف «هباحصأو
 .!قافأف رحسلا يف دربلا هبرض ىح نوکبپ كلذ

 :ًارقي الجر هلطظ باطخلا نب رمع عم :لاق «يعشلا نع ٠-

 1 يكبي لعجف (.-۷:ررضلا 4 (2) عفاد نم هل اه ر عقول كبَر َباَدَع قاط
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر جولاو فوخلا باتك

 ناف « نوعد :لاقف كلذ يف هل ليقف .برطضي رح مث «هؤاکب دتشا تح

 .!يبر نم قح مسق تعم”

 اوعم اذإ اموق انهه نإ :نسحلل ليق :لاق «ميرحخ يبأ نع ١-

 كلذ ىلع سانلا لزي مل :نسحلا لاقف .مهتاوصأ ولعت تح اوكب نآرقلا

 .نآرقلا ةءارقو ركذلا دنع نوكبي
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 یکبو ظعو نم

 .«رانلاو ةنجلا» :لاق ؟ناتميظعلا امو :انلق «نيتميظعلا اوسدت ال)» :لوقي

 يڼاج هعومد ا لئاوأ یرج تح یکب مث ءرکذ ام ٤ لوسر رکذف

 ؛ملعأ ام ةرخآلا ملع نم نوملعت ول «هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق مث «هتيحل

 «بارتلا مكسوؤر ىلع متيثحلف «ديعصلا ىلإ متيشم

 .ربنملا ىلع هعومد تطقس تح ىكبف «رانلا هتبطح يف رك ذف «ةرصبلاب

 .اديدش ءاكب ذئموي سانلا یکیو :لاق

 رانلا لهأ نم الحر نأ ول :لاق هل د ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 مغ :لاق «هبر نمو «هرظنم ةشحو نم ايندلا لهأ تام ءايندلا ىلإ حرحأ

 .ادیدش ءاکب ا هللا دبع یکب

 انبطخب ةاطرأ نب يدع تعم :لاق «روصنم نب دابع نع - ٠١

 لحرک اونوک :لاقف < یکبأو یکب تح انظعی لعجف «نئادملا ربنم ىلع
 ال كنآ تدعظ الإ ةالص يلصت ال نأ كيصوأ !يب ا :هظعي وهو هنبال لاق

 .لب وأ :یلعي يآ دنع (۱)
 يريصوبلا هنع تكسو ريبكلا هدنسم يف ىلعي وبأو ١١۷/١٠ خيراتلا يف يراخبلا هحرحأ (۲)
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 امهنأك نيلجر لمع لمعن تح ب لاعتو .تومت یقح اهریغ اهدعب يلصت

 -همسا دابع ىسن- انالف تعم دقلو .ةركلا الأس مت رانلا ىلع افقوأ دق

 هلل نإ» :لاق لب هللا لوسر نإ :لاق «هریغ هللا لوسر نيبو ينيب ام

 الإ هنيع نم ةعمد رطقت كلم مهنم ام «هتفاخ نم "مهُصئارف ذعر ةكئالم

 ¿ «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ ذنم دوجس ةكئالمو» :لاق «حبسي اكلم تعقو

 نع اوفرصني مل فوفصو «ةمايقلا موي ىلإ اهنوعفري الو «مهسوؤر اوعفري
 يهبر مه ىلجت ةمايقلا موي ناك اذإف ءةمايقلا موي ىلإ نوفرصني الو يها صم

 ."(!كل يغبني امك كائذبَع ام كناحبس :اولاقف «ىلاعتو كرابت هيلإ اورظنف

 زيزعلا دبع نب رمع تيأر :لاق -ةكم خيش- دیز يبا نع ٦-

 .ءاكبلا ةدش نم ملكتي نأ عيطتسي ام «ربنملا ىلع يكب

 زيزعلا دبع نب رمع تيأر :لاق «رفعح يأ رسح نع - ۷

 هنإو لزن نأ دعب هتيأر مث ءاعومد رطقتل هتي نإو «ربنملا دعصي ““ةرصانحب

 .ءاكبلا نم اهيلع دعص يتلا هلاح نم وحن ىلعل

 .ءانفلا دعب قلخلا ديدحتو ثعبلا :ةركلا )١(

 بلقلا ضبنم دنع بنحلا طسو يف فتكلا ضغن دنع ةمحل :ةصيرفلاو «فضحرت :دعرت (۲)

 .عرفلا دنع نادعترت ناتصيرف امو

 بيطخلاو ۹44/۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۲٠٦۷/۹ ةالصلا ردق ميظعت ف يزورملا هحجرحا (۳)

 خيراتلا يق ركاسع نباو ٥۲١/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠١٠/٠١ خيراتلا يف
 .هب سب ال هدانسإ ٤۷/٤ ٤: ریسفتلا یف ریثک نبا لاق ۰

 .نيرسنق يذاحت بلح لامعأ نم ةديلب )٤(
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 و ةفرلا ر 9 ءاكبلاو ةقرلا ةلاس ءاجرلا فوخلا باتك

 نم لحر ينثدح :لاق «دیزي يبأ نب ناوفص نب جاجحلا نع - ۸

 نب رمع ىلع يظرقلا بعك نب دمحم عم مدق هنأ ؛هيبأ نع ةنيدملا لهأ

 !ةزمح ابأ اي :دمحم لاق نأ رمع هب انركاذ اميف ناكو :لاق «زيزعلا دبع

 مث :لاق ؟هيف ناك يذلا عاطقنالاو للقتلا ديعس نب رسب كاحأ رضاام

 ناک نفل هللاو اما :لاق مث طقس نآلا :تلق یتح «ادیدش ءاکب یکب

 .هيلع ربص ام ملعو «ةفرعم ىلع ربص دقل «ةدابعلاو ةلقلا ىلع ربص رسب

 «ربنملا ىلع بطخي جاجحلا تيأر :لاق «يلذهلا ركب يبأ نع-۹

 نولوؤسمو هللا يدي نيب نوفوقوم ادغ مكنإ !سانلا اهي اي :لوقي هتعمسف

 هيف رسخي فقوم هنإف «فقوملا كلذل دعي ام رظنيلو ءؤرما هللا قتيلف

 سفن لك ىزجتل «هللا ىلإ هيف رمألا عجريو «لوقعلا هيف لهذتو «نولطبما

 نأ لبق مكلامعأب مكلاجآ اورداب «باسحلا عيرس هللا نإ «تبسک ام

 ردحنت هعومد تيآرف «ربنملا ىلع وهو بحن مث .مكلامآ نود اومرتخت

 :هتيحلل ىلع

 تنا !مدآ نبا :لاقف «جاححلا انبطح :لاق «دعس يأ نع -۰

 م ۰٠دس لإ ( تملا هاذ سف لک و :الت مث «لکؤت ادغو لكأت مويلا

 .هتمامعب هعومد یقلتی لعحب یتح یکی
 ىلع وهو- اموي بطخي جاجحلا تعمس :لاق «دعس يبا نع -۱

 كايلع روست ذإ «كرارقو كراد يف تنأ امنيب !مدآ نبا اي :لوقي -ربنملا
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 كبلاو ةقرلا ة ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 «هل لذف ءاعضوم كدسحج نم هدي عضوف ‹توملا كلم ىعدي دبع

 كولسغف «كلهأ كيلإ ماق مث «هب بهذف «هذحخأف «كحور سلتحخاف

 ؛ كابيبح كيف مصتحاف ءاوعجر مث «كونفدف كربق ىلإ كولمح م ‹كونفكو

 ادغو لكأت مويلا كنإف « هللا قتاف «كلام نم كبيبحو «كلهأ نم كبيبح

 ىلإ ترظن مث .هب توملا هنأ تننظف «ةرعن "رعن مث :دعس وبأ لاق .لكؤت

 يف ناك املف :لاق .كلذ لبق ىقستسا دقو «ىقستساف «ربنملا دعصو :لاق

 ةلبقلا لبقتساف .رطم ىح ربنملا نع لرن ام هللاو الف « ىقستسا مويلا كلذ

 اهيأ :لاقف «ههحج وب لبق مث «بيحأ ال یکبو :لاق .هژادر طقس و ‹ یلصف

 تمسقأ ينإو .هركشل دشأ هايإ اهاطعأ اذإ نوكيل هيلع هللا لوطيف ءاهيف

 .ج رخ من .اثالث ارکش متمص امل للاب مکیلع
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 اكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ىحبو ةظعوملا حمتساف ظعو نم

 ريبزلا نبال صقي ناك هابأ نأ ؛ریمع نب دیبع نب هللا دبع نع ۲

 نومك الو رضّرألا مهب وس تول :ًارقف «ةيحان دعاق هڪ رمع نباو

 نم هبيج قش تح هه ة رمع نبا ىكبف .[۲س) 4 ر اًتیدح هلآ

 .هتی تلتباو «هعومد

 ةقلح يف ه#4ظ رمع نبا يئر :لاق «بشوح نب ماوعلا نع - ٣

 .هعومدب ىصحلا لب ىح «يكبي -سانلا غلبأ نم ناك و - ريمع نب ديبع

 ةملس نب قيقش لئاو ابًأ تيأر :لاق «لصاو نب فرعم نع ٤-

 .یکبو قیقش ضفتنا میهاربإ رکذ املکف «يميتلا مي میهاربإ دی يت هدیو

 يف اموي زيزعلا دبع نب رمع ملس :لاق «سیق نب دمحم نع - ٥

 امف «تركذف لاق .رانلاو ةنجلاب انركذ !ميهاربإ ابأ اي :لاق مث «رهظل

 ( .هنم ءاكب رثكأ هللا قلخ نم ادحأ تيأر

 لاقي لجر زیزعلا دبع نب رمع ىلع لحد :لاق «ةداتق نع - ١١١

 .!هيلع ايشغم طقس تح «يكبي رمعو هظعي لزي ملف «متهألا نبا :هل

 نبا اي :زيزعلا دبع نب رمع لاق :لاق «ناوفص نب دلاح نع -۷

 هللا دنع باوجلا دعأو «كتبطح نم رصقأف «كيلع ةجح كنايب !متهألا

 :للبلا :قفللا )١(
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 اكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک

 یاکبلاب رادلا تحتراو «رمع یکبو متهألا نبا یکبف :لاق .كتجحب

 !مويلا كلذ نم رثكأ رمع نمز يف كاب يئر امف

 ىلع متهألا نب هللا دبع لحد :لاق «ةلاضف نب كرابملا نع -۸

 مث هيلع ىنثأو هللا دمحف «ريرس ىلع سلاح وهو زيزعلا دبع نب رمع
 ‹ضرألاب ىوتسا ىح هريرس نع رمع لزف «ةليوطلا هتظعوم يف ذحأ
 نم !رمع اي تنأو !رمع اي تنأو :لوقي متهألا نباو «هيتبكر ىلع اجو
 نوفرعي ال «هب اوذغو ميعنلا يق اودلو نيذلا ايندلا ءانبأو كولملا دالوأ

 هظعي لزي ملف «هيه !متهألا نبا ای هيه هيه :لوقیو يکبي رمعو «هريغ

 .هیلع يشغ تح «يکبي رمعو

 هللا دبع دنع لجر ملكت :لاق «ينسحلا ديز نب یسوم نع -۹

 لاق «هراد نم اوحرحو اوقرفت املف «موقلا ىكبأف ءاموي نسحلا نبا
 .ىضم اميف سانلا ناك اذكه :هللا دبع

 نيبو جلعد نب ديعس ىلع تلحد :لاق «ةلاضف نب ةبيقع نع ٠-
 امو كنأش مث ءيشب كملكأ !ريمألا هللا حلصأ :تلقف «برضي لحجر هيدي

 هللاو هتبهف :لاق .كمالك تاه :لاقف «هنع كسمأف «هب رمأف :لاق .ديرت

 دابعلا نأ -ريمألا هللا حلصأ- ينغلب هنإ :تلق مث «ةديدش ةبهر هنم تبهرو

 يدانملا هب يتأي ام رش نم افوخ فقوملا يف مهصئارف دعرت ةمايقلا موي

 دتشاف «ىكبف :لاق .قئالخلا مادقأ تحتل ذغموي نيربكتملا نإو .باسحلل
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ينبرق كلذ دعب هيلع تلحد اذإ تنكف :لاق «قلطأف لحرلاب رمأف «هؤاكب

 .یکب م :لاق !یناکبا الإ كثيدح ترکذ ام

 عرضي رب لكب بحمل ا نإ هبح ةدارإ ىوس بحمللام

 :لاق «ميركلا دبع نب حملاص نع -۲

 انومأسي ام مهعمد اوتابو اليل نمحرلل نوكابلا ىكب

 انودجسي اهيلع قم نحت مهيلإ قوش نم ضرالا عاقب

 .!هسفن ج رخت نآلا :تلق تح ‹یکبف «هيلع اهددرأ تلعجف :لاق

 انل بحاص دنع ةليل تاذ انتب :لاق «ميكح نب تلصلا نع -۴

 :لوقي ةليللا كلت انئارق ضعب لعجف «نمحرلا دبع وبأ انعمو

 بلقلاو حناوجلا يق ءاد بنذلا ىرأ يننإ بنذلا ىلع يكبأ ال يلامو

O N ON 
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 ةلاسس اكنلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرئاو فوخلا بانك

 م «ضرألا تلتبا تح «هعومد لسرأو «هسأر رمع سكنف «هيلع داعأف
 هل ضرفف .يل تانب ثالثو انأ :لاق ؟متنأ مك !كحيو :لاقف هسأر عفر

 هذه :هل لاقو «مهرد ةئام هاطعأو «ةئام ىلع هتانبل ضرفو «ةئامنالت ىلع

 قتح اهقفنتساف بهذا «نيملسملا لاومأ نم سيل «يلام نم كتيطعأ ةئاملا

 .مهعم ذحأتف نيملسملا تايطعأ ج رخت

 لهأ نم الحر نأ ؛يراجنسلا ناسح نب ةديبع نع -

 !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هيدي نيب ماقف «زيزعلا دبع نب رمع ىتأ ناجيبرذأ

 قئالخلا نم مصاخي نم ةرثك هيف كنع هللا لغشي ال اماقم اذه يماقع. ركذا
 ءاكب رمع ىكبف .بنذلا نم ةءارب الو ء«لمعلا نم ةقث الب هاقلت موي

 يکبي رمعو هددري لعجف .اذه كمالك يلع ددرا !كحيو :لاق مث ءادیدش

 ذحأف « يلع ادع ناجيبرذأ لماع نإ :لاق .كتحاح :لاق مث «بحتنيو

 :رمع لاقف .نيملسملا لام تيب يف اهلعجف «مهرد فلأ رشع ينثا ينم

 .هيلع دري ىتح اهلماع ىلإ ةعاسلا هل اوبتكا
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاس اج او فون ا تانک
 9 ر 9

 ةالصلا ين ءاكبلا

O EE 

 .ةكمب معن :لاق ؟كلذ ناک ع وطتلا نا :دمحل تلق :ورمع وب

 لهأ نم خيش ينربحأ :لاق ‹«يشرقلا ايركز نب مهدأ نع-۷

 هب لزاي ناک بهارب لزن «سدقملا تیب رفع وب دارا امل :لاق «ناسارح

 ينربحأ !بهارااي :لاقف «سدقملا تيب دارأ اذِإ زيزعلا دبع نب رمع

 !نينمؤملا ريمأ اي معن ن :لاق ؟زیزعلا دبع نب رمع نم هتيأر ءيش بجعأب

 انأو -ماخر نم وهو- هذه يتفرغ حطس ىلع ةليل تاذ يدنع رمع انيب

 :تلقف «يردص ىلع بازيملا نم رطقي ءاعب انأ اذإف «يافق ىلع قلتسم

 «دجاس وه اذإف «تدعصف ءارطم ءامسلا تشر الو ءام يدنع ام هللاو

 .بازيملا نم ردحنت هينيع ځومد اذإو

 هسأر عفر «يرمعلا نمهحرلا دبع ابأ تيأر :لاق «هیوهار نع -۸

ومد نم لتبم عضوا اذإف ماقا فلحخ دوجسلا نم
 عفر ملس املف «هع

 .هتیح ىلع ةلئاس هعومد تیأرف وعدي هيدي

 :اولاق «نويجحلا انباحصأ انثدح :لاق «بیبش نب یلعی نع-۹

 ىلإ اورظن «ماقملا فلخ دوجسلا نم هسأر زيزعلا دبع نب رمع عفر ال

 .هينیع ع ومد نم التبم هدوجس عضوم
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 اكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 دق تايزلا ادلاخ تيأر :لاق «فوع نب رفعج نب دمحم نع ٠-

 .هينيع عومد نم التبم ىصحل ا ىلإ ترظنف ةفوكلا دجسم يت هسأر عفر

 نم اديس تيأر :لاق «لوحكم نع حيبص نب عيبرلا نع ١-
 :لاق ؟وه نم :تلقف- عنصي ام نرظنأل :تلقف «ةبعكلا لحد مكتاداس

 ًارقف دوسألا نكر لا اهيف يتلا ةيوازلا ف ماقف «لحدف -راسي نب ملسم
 كلذ لثم لعفف «رجحلا ةيحان نم يتلا ةيوازلا ىلإ لوحت مث «ةيآ نيعبرأ

 ىلإ لوحت مث كلذ لثم لعفف «ةحردلا يلي ام يتلا ةيوازلا ىلإ لوحت م
 ةماحرلا ىلع ماق مث .كلذ لثم لعفف يناميلا نكر لا اهيف يتلا ةيوازلا

 هتعمسف «ةالص سانلا نسحأ نم نيتعكر ىلصف «ةعزجلا لايح ءارمحلا

 قح ىكب مث «يادي تمدق امو يبونذ يل رفغا مهللا :دجاس وهو لوقي

 .رمرملا لب

 حاير بنج ىلإ تياص :لاق ءدارزلا هللا دبع نب دمحم نع -۲

 .قط قط : فك و لا لثم ”يراوبلا ىلع هعومد عقو عمأ تنكف «يسيقلا
 بنج ىلإ تيلص اعر :لاق «يشرقلا هللا دبع نب دمحم نع -۳

 .دجسملا يروب ىلع هعومد عقو عماف «يخبسلا دواد نب ليعامإ

 .بصقلا نم لومعملا ريصحلا وهو يروبلا عمج (۲)

 .لاس يأ :عمدلا فك و (۳)
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 دكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 نيب اراص الإ نسحلا تير ام :لاق «رازيعلا نب هللا ديبع نع ٤-

 «ةرحآلا رکذ نإف «ةبيصع. بيصأ لحر هنأک «ةبآك هيلع هينيع
 م

 عبر أب هانیع تءاحج هيدي نیب ترکذ وأ

 نب دمحم لآ نم لحر نع يملسلا رضنلا نب ! رابجلا دبع نع ٠-

سلا نم هسأر عفر راسي نب ملسم تيأر :لاق «نیریس
 دجسملا يث دوج

نم ءالا هيف بص دق هناك هدوجس عضوم ىلإ ترظنف «عماح
 اومد ةرثک 

 E Ca نلف ءيا مداق نع

 همز ی لاک یک اف لام یم الو دقرکلا ا

 هل لاقي- يل ابحاص تيتأ :لاق ء«رمع نب هللا ديبع نع -۷

م يف نيلتبم نیعضوم ينارأف -ملسم نب نارمع
 ءاذحب امهدحأ «هدجس

 برغملا نيب ةحرابلا مغيض ع ومد هللاو اذه :لاق ؟اذه ام :تلقف .رحآلا

 .عكار وهو ءاشعلاو

 لعاب ماس نب قیقش ناک :لاق ؛سیق نب ورمع نع ۸

MO, 
 .ةأرملا جشدت ت امك جشني م ىلصيف «دجسلا

 .نيزحلا لعفي امك امهنيب عماج ضبقم يأ (۱)

 .عومدلا ةرثك نع ةيانك (۲)

 .ءاكبلا دشأ :جيشنلاو «توصلا حشا )۳(
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 اكبلاو ةهرلا ةلاسر داجرلاو فوخلا بانك

 ناک هلل نیفئاخلا نم نومیم نب دمحم ناکو :ردب وبأ لاق -۹

 .هعومد نم ىصحلا لب امر تح يبي مث وعدي م يلصي
 يلصي امئاق ذاعم نب ركب تيأر :لاق «مغيض نب كلام نع - ٠

 هعومدو ةعاس دعب ةعاس غدلي لحر هنأك ء«ةضفنلا دعب ةضفنلا ضفتني

 نب رشب نم ةعمد رثكأ الو انزح لوطأ طق الحر تيأر امو «ةلئاس

 .روصنم
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 اكبلاو ةقرلا ةباسر اجرلاو فوخلا باتک

 ةالصلاب ءادفلا دنع ءاكيلا

 عم اذإ ينوحلا نارمع وبأ ناك :لاق ءديعس نب ثراحلا نع - ٤١

 .هانيع تضافو «هنول ريغت ناذألا

 لک تقو يف يكب ةيفص نب روصنم ناک :لاق «نايفس نع - ۲

 .تاولصلا دنع ةمايقلاو توملا ركذي هنأ نوري اوناكف «ةالص

 نذؤملا نذأ اذإ :لاق «نسحلا نع ءاكبلا حي نع ۳ ١-

 .ادیدش ءاکب نسحلا یکب مت :لاق .تعمتساو تغصأ الإ رحب الو رب

 رکب وہا ناک :لاق «يثراحلا باهولا دبع نب دمحم نع - ٤

 اک لاو دول ویت مالتا ی ل اشهنلا

ملا هيب :لاقف «كلف نع هتلاس :لاق
 م: :لاق ضرما موب بر

 .هيلع يشغ

 اذإ ةطاشم نب ديزي نذؤملا دلاح وبأ ناك :لاق «نايفس نع - ٩

 ءايلوأ ضعب هل لاقف «ناذألا رثإ يف ةحرصلا خرص ارو «ىكب نذأ

 «ةخفنلاب ههبشأل ىنإ :لاق مت «ىكبف ؟ءادنلا دنع كاشغي يذلا ام :ءارمألا

 ةحارلاو جرفلا نم لمؤأ ام الول :لوقي هتعمو :نايفس لاق .هيلع يشغ مث

 .ثيغتسملا يأ )١(
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 ءاكنلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

 :نايفس لاق .توملا نم قرف جرختس يسفن نأ تننظل ناذألا دعب
 ‹«كنود بئاغرلا تعطقنا :هناذأ نم غرف اذإ لوقي ناک, هنأ هنع اورکذو

 اقوش كريغ نع كئايلوأ لوقع تلهذو كركذ نع الإ نسلألا تلكو
 انيلع لضفتو «مهتوعد بحأو «مهتينمأ يهإ موقلا طعأف ءاقايتشاو
 .اذه نم اوحن :لاق !يرك اي كدوجب مهيلعو

 يف وهو- ضايع نب ليضف دنع انك :لاق «يمليدلا مداق نع - ۷

 م ادنلاب ههبشأ :لاق مث «ىصحلا لب ىح ىكبف «نذؤلا نذأف -دجسللا

 .یکب

 ا

 .اعزف يأ (۱)
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 كبلات ةه قرلا ةلاسر .اجرلاو , وخلا بتک

 نب يلع ناك :لاق «يشرقلا صفح نب نمهحرلا دبع نع-۸

 دنع كداتعي يذلا اذه ام :هلهأ هل لوقيف «رفصا اضوت اذإ نيسح

 .؟موقأ نأ ديرأ نم يدي نيب نوردت :لوقيف ؟ءوضولا

 لهأ نم خيش ينثدح :لاق «يمرضحلا قاحسإ نب دمحأ نع -۹

 تيأر :لاق -ناذاز نب روضنمل اراج ناک و - دیعس ابا ینکی طساو

 عفترا تح يكبي لعح مث «هانيع تعمد غرف املف اموی اضوت اروصنم

 !؟ينأش نم مظعأ ءيش يأو :لاق ؟كنأش ام !هللا كمحر :تلقف «هتوص

 .مون الو ةنس هذحخأت ال نم يدي نيب موقأ نأ ديرأ ينإ

 ءاطع ناك :لاق «يميمتلا ةبوت نب عروم نب ميعن نع ٠-

 هل ليقف .ادیدش ءاکب یکبو ‹«ضفتناو دعترا هروهط نم غرف اذإ يميلسلا
 نيب موقأ نأ ديرأ ينإ ؛ميظع رمأ ىلع مدقتأ نأ ديرأ ينإ :لاقف «كلذ يف
 .هّللا يدي
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
EE 

 نب دمحم تيار :لاق «تباث يبأ نب بيبح نب هللا دبع نع -۱

 لوم :اولاق ؟يکابلا نم :لاقو «هصصق عطقف «لجر یکبف «صقی بعک
 .كلذ هرک هنأکف :لاق .نالف ينب

 صقي يظرقلا بعك نب دمحم ناك :لاق «رشعم يبأ نع -۲

 .؟اذه ام :لاقو .هرجز ایکاب عم نإف «هیدخ ىلع يرحب هعومدو

 :لاقو هفنأب ذحأف «ةرم بويأ ىكب :لاق «ديز نب دام نع -۳

 :لاقف «هؤاكب نابتساف «ىرحخأ ةرم ىکبو .تضرع اعر ةمكزلا هذه نإ

 . م ربك اذإ خیشلا نإ

 نب رمع دنع سفنت الحر نأ ؛نسحلا نب سمهك نع ٤-
 .همكل :لاق وأ «ةزكل "هزکلف «نزاحتی هنأک هه باطخل ا

 «ءاكبلا هيتأيف ءًارقي وأ «ثدحمي ناک هنأ ؛ليلسلا يأ نع ٥-

 .!كحضلا ىلإ هفرصيف

 «لحر بحنف «اموي نسحلا ظعو :لاق ‹حيبص نب عيبرلا نع - ٠١

 .اذهب تدرأ ام ةمايقلا موي هللا كنلأسيل :نسحلا لاقف

 .هرثک نم هةسبح عيطتسب الو هقیر جب :جام خیشو ؛هظفلا :ءيشلا جم )١(

 .فكلاب ردضلا ق عفدلا :ركللا (۲)
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 كبلاو ةفرلا ةلاسر دجولاو فوخلا باتک

 نأ يلمرلا ماصع ابأ تعم :لاق ‹ثعشألا نب ! ميهاربإ نع -۷

 نإ :نسحلا لاقف «هسلحج يف لحر سفنتف ,ظعو وأ ءاموي ثدح نسحلا

 .تكله هللا ریغل ناک نإو «كسفن ترهش دقف هلل ناک

 تفتلاف «قرف اقیش اموی بوی رکذ :لاق «دیز نب دامح نع -۸

 .خيشلا ىلع ديدشل ماكزلا نإ :لاقف «انيلع لبقأ مث «طحخمتي هنأك

 حسميف «انتدحي روصنم ناك :لاق «نایفس نب ميره نع --۹

 .موقي نأ لبق ارارم عومدلا

 یکب :لاق -ةرکب يبا لآل یلوم- ملسم نب نمحرلا دبع نع -۰
 .ماقف « "تربع كلم ملف «ةرم بويأ

 ‹عمدتسيف قري بوي ناک :لاق «ثیرح نب ماطسب نع -۱

 لحجر هنأك هفنأ ىلع كسميف «هباحصأ ىلع كلذ يفخي نأ بحيف

 مات تربع بلغت نا يشد اذا (موکزم
 عساو نب دمحم ىلإ تباث ءاج :لاق «ديز نب دام نع -۲

 اذه :لحر لاقف ؟تنأ نم :لاقف «تباث ىلع ءاكبلا حي ملسف «هدوعي

 رش نإ :لاق .ءاکبلا ی :اولاق ؟ملسم وبا نم :لاق .یجج اذه «ملسم وبا

 هيلإ متبسنو ءاکبلاب متفرع موي مکمایأ

 .ةعمدلا :ةريعلا )1(
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 هكبلاو ةقرلا ةلاس . اجرلاو فوخلا باتك

 غرف املف «هتالص يف هه ةفيذح ىكب :لاق «شمعألا نع - ۳

 .ادحأ اذهب نملعت ال :لاقف «هفلخ لحر اذإف « تفتلا

 .رخآ ثيدح يف ذحأ ارو «ماق هنم كلذ رهظي نأ

 لحرلا ناك ءالاجر تكر دأ دقل :لاق «عساو نب دمحم نع ٥-

 نم هدحخ تحت ام لب دق «دحاو داسو ىلع هتأرما سارو هسأر نوکي

 يف موقي مهدحأ ناک الاحر تكر دأ دقلو هتأرما هب رعشت ال «هعومد

 .هبنج ىلإ يذلا هب رعشي ال هيدحخ ىلع هعومد ليستف فصلا

 دق :لاقف «نسحلا بنح ىلإ لحر ىكب :لاق «رمعم نع ٦-

 نيرشع يكبيل لجرلا ناك نإ :لاق «عساو نب دمحم نع -۷

 .هب ملعت ام هتأرما هعمو «ةنس

 ناسحب ناک :لاق يا ينربحأ :لاق «یسیع نب هللا دبع نع -۸

 ناسح ىكب كلام ملكت اذإف «رانيد نب كلام دجسم رضحي نانس يبأ نبا

 .توص هل عمسي ال «هیدی نیب ام لبي تح
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 ءاكنلاو ةفرلا ةفاسر دجرلاو فوخلا باك

 بونذلا ىلع ءاكبلا

 ؟ةاجنلا ام !هّللا لوسر اي : تلق :لاق هاڪ رماع نب ةبقع نع - ٩

 .'«كتفيطخ ىلع كباو «كتيب كعسيلو «كناسل كيلع كلما» :لاق

 قتا !يب اي :يأ يل لاق :لاق ءهللا دبع نب نمحرلا دبع نع -۰

 .كتميطحخ ركذ نم كباو «كناسل كيلع كلماو «كتيب كعسيلو «كبر

 نب زيزعلا دبعو انأ تقلطنا :لاق «مصاع نب عمسم نع -۷۱

 ‹«-هانيع تملظأ تح ىکب دق ناک و- يفنحلا ديعس نب ةرشان ىلإ ناملس

 هل لاقف «زيزعلا دبع هيلع ملسف «هيلع انلخدف ءانل نذأف هيلع انذأتساف

 یکبنو یکبتل انج :لاق ؟كب ءاح ام :لاق .معن :لاق ؟دمحم وبا :ةرشان

 ايشغم رخ ةقهش قهشف :لاق .بونذلا فلاس نم مدقت ام ىلع كعم

 نوکیي اولعجف «هلهأ یدانتو «هسأر دنع يكبي زیزعلا دبع سلخو «هيلع

 .تحرخف تللسنا «رثک دق ءاکبلا تیأر املف «مهنیب عیرص وهو هلوح

 نا كح ادایز نأ ؛اجر ضعب نع دیعس نب ةملسب نع ۲

 كحض رثإ ي ءاكب - رأل هلا حلا اير ام سلا كل دب زال

 ذنیح هب تنک هتبنذُا ابذ ترکذ هللاو ینإ :لاق .سمألاب كئاكب نم عرسأ

 .اضیأ یکب مث .هتبقاع نم افوخ تیکبف «هترکذف ءارورسم

 .نسح ثيدح :لاقو ٠٠٥/٤ يذمرتلاو ۲٠۹/۰ دمحأ هجرحأ (۱)
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 ءاجرلاو فوخلا باتك
 هو ن ت ت ا E BES E ج

 ةبارق ناكو- يسيقلا هبز دبع نب ثراحلا نب دمحم نع ٣-

 هيلع لحدأو «يكبي وهو دجسملا هيلع لحدأ تنك :لاق -يسيقلا حايرل

 تنأ :اموي هل تلقف .يکبي وهو “"نابجلا يف هيتآو «يکبي وهو هتيب

 نأ بونذلاو بئاصملا لهأل قحي :لاق مث «ىكبف :لاق ؟متأم يف كرهد

 .اذکه اونوکی

 لحجر ىلإ يشعرملا ةفيذح رظن :لاق « ىسيع نب ىسوم نع ٤-
 .تیکبف تفلس ابونذ ترکذ لاق ؟یتف ای كیکبی ام :لاقف «يکبي وهو

 ذحأ مث .كبيلف بونذلا لثملف !يحأ اي معن :لاق مث «ةفيذح ىكبف :لاق

 .نایکبی العجف «ایحنتف «هدیب

 اص نب نسح دنع انک :لاق «یسوم نب هللا دیبع نع ٥-

 لاقف «هؤاکب العو «هتوص عفتراف «لحر یکبف قرف «ءامیش رکذف «اموی
 نم ريخ امف «كسفن ىلع اذكه كباف !يحأ اي هللاو معن :موقلا نم لحر

 ددري اريثك كلذ دعب نسحلا عمسأ تنكف :هللا ديبع لاق !هسفن محري ال
 نيح اهب بحجعأ هنأ تننظف :لاق !هسفن محري ال نم ريح ام :ةملكلا هذه

 ٠ .ذئموي اهعم”

 اذإ محازم نب كاحضلا ناك :لاق «يربنعلا ميلس نب سيق نع - ٣

 .يلمع نم مويلا دعص ام يردأ ال :لاق ؟كيكيي ام :هل ليقف «ىكب ىسمأ

 .ةربقملا يأ )١(
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

E 33 3 8 8 2 8 2  

 "ھل دق 'رینعلب نم لجر ناک :لاق «يلولسلا ريهز نع -۷

 :لاقف «اموی هناوخإ نم لحر هبتاعف.:لاق .ایکاب الإ هارت ال ناکف «ءاکبلاب

 :لاق مث «ىكبف ؟لیوطلا ءاكبلا اذه هللا كمحر يكبت ل

 وفعلا اموي انركذ :لاق «ثيل ينب لوم ملسم نب دمحم نع -۸

 قح ىکبف -رکذلا دنع نیئاکبلا نم ناک و - ملسم نب بشوح انعمو

 .؟مك دعب !هاتوحإ اي :لاقف «هسأر عفر مث «ضرألاب ٩۳ لمل

 .؟وجنت مک دعب ‹ وجنت كبه :لاق ‹« ينوجلا نارمع يأ نع -۹

 هل ناکف «بونذ هل لحر ناک :لاق «فرصم نب ةحلط نع -۰

 ينإف “كبد اذه ناک نإ :همالغ هل لاقف :لاق .ةيكب اهنم بنذ لک دنع

 .ىمعأ كدوقأس

 ماشلا دالب ضعبب لحجر لاق :لاق « يلزاغملا نمحرلا دبع يبأ نع ١-

 .ميت ينب لثابق نم (۱)

 .هداتعاو هب علوا يأ (۲)

(F)حربي دکي ملو اھب قزل ي . 

 .كتداع يأ €3(

 - ۹۱ ۔



 دكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 مهداسجأ يف قبي م تح ةقفشلا ىلع نودباعلا ىكب ول :لحاوسلا ضعب ي

 نادبألا تيقبو «ةيراح اعومد  كدولاو مدلا نم اهيف ام تدأ الإ ةحراح
 لك هيف لهذت موي نم الحوو اقافشإ حاورألا اهيف ددرت «ةيلاخ اسبي

 .هيلع يشغ مث .كلذب نيقوقحم اوناكل «تعضرأ امع ةعضرم

 يبأل اراج ناكو- يبيصنلا نح رلا دبع نب ديعس نع -۲

 :لاق «هرهد ةماع يكبي ناميلس وبأ ناك :لاق -نابللا ديود ناميلس

 بونذلا اوكب :-مالكلا اذه ددري اريثك ناکو : لوقي اموی هتعمسو

 ا ىرحبف «اهباسح لغش نم الإ بولقلا اوغرفو «اهئاکب لحم
 ةعجارملاو ةبانإلاب «طيرفتلا مؤشل تاف دق ام تاوف اوكردت نأ كلذك

 رشل ىلوم مركأ هاندحو :لوقيو يكبي ناكو .يركلا برلل صالحإللاو
 .يکبيو يکبي مث :لاق .ديبع

 «ةرم ينب نم قف رحبلا انعم بكر :لاق «يلحجعلا ميهب نع ٣-

 كلذ ىلع بكر لا لهأ هبتاعف «راهنلاو لبللا يكيب لعجف .ودبلا لح نم
 ىسفنل نوكي نأ ىغبني ام لقأ نإ :لاقف ءاليلق كسفنب قفرا :اولاقو

 و ی ی ر ا اک ےک اک أ نأ يدنع

 ناكو :نامثع لاق .ىكب الإ دحأ بكر لا يب يقب امف :لاق .ادغ مويلا

 .مسدلا :كدولا )١(

 .اهسابتحا يأ (۲)

 -1۹۲ -۔



 ءاجرلاو فوخلا بانك

ETEی  ITO COE 

 يكبي اذه :لاقو «ىكب يودبلا اذه ركذ اذإ ناكف ءانيزح الحر ميهب

 م نإ فقوملا دعب ام فيكف «فقوملا يق اهيلع رعب امن اهمه ريو هسفن ىلع

 .هركذ اذإ اديدش ءاکب يكبيو :لاق ؟ريخلا ىلإ دبعلا [...]

 :لوقیو يکبي

 نازحألا لوعم ءاكبلا نإ ادهتحم رهدلا لوط كبنذل كابا

 ناسنإلاب طيحت بونذلا نإ هلوطو راهنلا يق كبنذ سنت ال

 .كلذ ددریو ءادیدش ءاکب یکیو

 تاذ لحاوسلا ضعب يق ادباع تعم :لاق «ىجحي يأ رج نع ٥-

 هنأ ملع نم ءاکب متنا يباب اوکبا :لاقف ءاوکبف «هدنع هناوخإو «يکبب ةليل

 :لاقو ىكب مث :لاق .ءاکبلاو نزحلا لوطب الإ جان ريغ

 بونذلا فارتقال عمدلا حفسن انإف ًأزرلل عمدلا ضيف نم

 .اديدش ءاکب هللاو موقلا یکبف :لاق

 كبت مل تنأ اذإ :يشاقرلا ديزي لاق :لاق «يرملا اص نع-

 :لوقيو حلاص يكبي مث :لاق ؟كدعب هيلع كل يكبي نمف «كبنذ ىلع

 الف «سمطنت تح “”بولقلا نيرت اهنإف «بونذلا ىلع اوكبا !هاتوحإ اي

 .ءيش ةظعوملا ريخ نم اهيلإ لصي

 .بلقلا داوسي تح بنذلا ىلع بنذلا وه :نسحلا لاقو ؛هاطغو هيلع بلغ :هبلق ىلع بنذلا نار (۱)

 - ۹۳ ۔



 قح ىكب دق يودعلا رطم نب دايز ناك :لاق «ةداتق نع -۷

 ناکو :لاق ‹«هرصب ٩ یشع یتح هدعب دايز نب ءالعلا هنبا یکبو «يمع

 .ءاكبلا هشهح «ًأرقي وأ ملكتي نأ دارأ اذإ

 ءاكبلا دسفأ دق :يبضلا ديسأل تلق :لاق «رذ نب رمع نع -۸

 هللا نم ناما يناتأ ؟لو :لاق .اليلق ترصق ول :تلق .همف :لاق .كينيع

 .هيلع يشغ مث :لاق ؟رانلا لوحد نم

 قح ىكب دق ميركلا دبع نب ءالعلا ناک :لاق «میعن يأ نع ٩۹-

 .يکبي ام ةرثک نم هنيع تدسف

 ‹«يلحجعلا ركب ابأ اميهب تيأر :لاق «دابع نب باهش نع -۰

 تلقف ءادح نينيعلا بطر ناك و «هرافشأ تطقس تح یکب دق ناکو

 ام ةرثك نم تدسف دق :لاق ؟اريثك هينيع سم هنأش ام :هل خًأ نبال

 .هيلع برضتو هکحت يهف « يکبي

 "تدرج یتح روصنم یکب :لاق «شایع نب رکب يبا نع -۱
(r 

 .رصبلا باهذ :یلیقو «راهنلاو ليللاب رصبلا ِءوس :اشعلا (۱)

 .يهنو رحجز ةملك :هم )۲(

 - ۹4 -۔



 ءاجرلاو فوخلا بانك
O تک اک a 

 عنصي امو هءاكب ىرت همآ تناکف «راهنلا موصيو ليللا موقي ناک و «هانیع

 .اذه ىلع تدز ام الیتق تلتق تنک ول !ينب اي :هل لوقتف «هسفنب

 ءادح ةبطر لوغم نب كلام انيع تناك :لاق «ةصيبق نع -۲

 ثدحي هتيأر اعرو :لاق ءءاكبلا ليوط هنإ :نامزلا كلذ يف لاقي ناكو

 .ةيراج هتيم ىلع عومدلاو

 دق سدقملا تيبب اباش تيأر :لاق «يرح نب بالك نع-۳

 ىلع ةميلس نيعلا نوكت مك !ىتف اي :هل تلقف «ءاكبلا لوط نم "شمع
 ‹«بهذتلف يديس ِءاش نإو «نکتلف ير ءاش مک :لاق مت «یکبف ؟اذه

 «ةرحخآلا يت رورسلاو حرفلا ءاجر يكبأ امنإ !يندب نم يلع مركأب تسيلف
 يذلا رمألاو «دبألا نزحو ةرحآلا ءاقش هللاو وهف ىرحألا نكت نإو

 يسفن نع يتلفغ هللا ىلع بستحأ ينإو «يسفن ىلع هرذحأو هفاخأ تنك

 .هيلع يشغ مث « يظح ي يريصقتو

 ركذي يميمتلا دايز نب ذاعم تعم :لاق ركب نب ةقدص نع ٤-

 :لاقف «كلذ يف بتوعف «هرصب ملظأ تح کب دزألا نم یف نأ

 داعملا ريح ءاكبلا مهداقف قدص سانأ ءاكبلا تری أ

 داعم ا يف يدنع ريخلا لكف ٠ يدبع يلإ هلإلا لقي مأ
 ي يتبيصم بستحأ هللا دنعف «ةرحآلا تءاح اذإف ءايندلا مايأ نيكبأل هللاو
 م

 .يريصمت

 .اهب رصبي شمعألا داكي الو عمدلا ليست نيعلا لازت ال نأ :شمعلا )١(

 - 1۹ ۔



 اكنلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 تدسف تح يئاوتسدلا ماشه ىكب :لاق «ضايف نب ذاش نع ٥-

 .اهب رصبی داکی ال وهو «ةحوتفم تناکف «هنیع

 تحرق ىتح يليقعلا ليدب ىكب :لاق «روصنم نب رشب نع ٦-

 شطعلا لوط نم افوحخ يكبأ اإ :لوقيف «كلذ يف بتاعي ناكف «""هيقآم

 .ةمايقلا موي

 اماع نيعبرأ يشاقرلا ديزي ىكب :لاق «ناسح نب ماشه نع -۷

 .هعومد يراحج تريغتو «هانيع تملظأو «هرافشأ تطقاست یتح

 قح ىکب يليقعلا اليدب نأ تثدح :لاق «رماع نب ديعس نع -۸

 .هرصب بهذ

 دق هللا دبع يبا نب ب ماشه ناک :لاق «رماع نب ديعس نع -۹

 الإ كفرعي الف كيلإ رظني هارت تنكف «ءاكبلا لوط نم هرصب هيلع ملظأ

 .هملکت نأ

 .ءاكبلا ةرثك نم تضبقت

 تح ىكب دق يشاقرلا ديزي ناك :لاق «يلولسلا ريهز نع ٠١-

 .ههجو نم اهيراج ع ومدلا تقرحأو «هرافشأ ترثانت

 فنألا يلي يذلا نيعلا فرح وهو قؤملا عج )١(

 -۔ ۱۹٩ -



 هكبلاو ةقرلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 ؟ًادهأ ال نيح نآلا :لاقو .ىكب «ءاكبلا ىلع بتوع اذإ ناکو «یمعغ تح

 ف يئاكب امف «یرحألا نكت ن ناو «الضفو يلع لا نسب اخ ءاکیاب ٹکرا

 .هئاکب ةرثک نم هناریج هب یذأتی یتح یکب اعر ناکو :لاق ؟یقلا ام بنج

 .اهرصب بهذ ىقح ةنس نيعبرأ

 دق يفنحلا ديعس نب ةرشان ناك :لاق «مصاع نب عمسم نع ٤-

 قح ىکب دق يخبسلا دقرف ناك :لاق «دهرق نب ةرضاغ نع -۲ ٠٠٥

 .هرافشأ ترثانتو «هينيعب ءاكبلا كلذ رضأ

 لاق :لاق «انباحصأ ضعب ينثدح :لاق ءلبنح نب دمحأ نع -

 ققح یکبف :لاق ل هللا لوسر ينيعب كينيع هبشأ ام : تباغل بط ا سن

 .شمع

 .شمع تح يكب ریبج نب دیعس ناک :لاق «مساقلا نع -۷

 .هرافشأ

 - ۹۷ ۔



 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 بهذ ىقح تباث ىكب :لاق «يعبضلا ناميلس نب رفعج نع -۹

 ريخ ام :لاق «يكبت ال نأ ىلع كحجلاعن :هل ليقف «بهذي داك وأ هرصب

 .ایکبت مل اذإ امھیف
 لاقف «هنيع ينانبلا تباث ىكتشا :لاق «ناميلس نب رفعح نع -۰

 .كبت ال لاق ؟يه امو :لاق ‹«كنيع ًأربت ةلصحخ يل نمضا :بيبطلا هل

 .!؟يکبت ال نيع يف ريخ امو :لاق

- 1۹۸A - 



 اكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ههجو يف عوم دلا ترا یتح یکب نم

 باطخلا نب رمع هجو يف ناک :لاق« یسیع نب هللا دبع نع ۱١-

 .ءاكبلا نم نادوسأ ناطحح

 نبا نم ناكملا اذه ناك :لاق «يدراطعلا ءاحر يبأ نع-۲

 .عومدلا نم يلابلا كارشلا لثم هل سابع

 تح ىكب دق يشاقرلا ديزي ناك :لاق «يلولسلا ريهز نع -۴

 .ههجو نم اهيراج عومدلا تقرحأ

 تيأر :لاق -ةرصبلا لهأ نم- يعيرقلا اص نب ىسوم نع ٠-

 يدخب ترثأ دق عومدلا تناك :لاق «ةلاضف نب ةبيقع نع ١-

 .هرهد ايدن شودحخملا ءيشلاك ناكف ءانيب ارثأ ىشاقرلا ىسيع نب لضفلا

 هللاو !هاتوحإ اي :لوقي راند نب كلام تعم :لاق «رفعج نع -۷

 قیرط دوسا تح یکب دق ناک و :لاق ءایندلا مایا تیکبل ءاکبلا تکلم ول

 .هدلح ف عومدلا

 ۔ ۹٩۹ -



 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

TG TO O O TO E O O E a a a ي 

 ءاکبلا میدی ناک نم

 نم هتي لبت تح يکبي ناک هنا ؛ميثح نب عیبرلا نع -۸

 .اصوصل مهبونج يف انك اماوقأ انكر دأ :لوقي مث «هعومد

 نب رمع ىأر نم ينربحأ :لاق «دلاخ نب ملسم نع -۹

 .هتيحل ىلع ةلئاس هعومدو تيبلاب فوطي زيزعلا دبع

 ليللا يكبي سيقلا دبع يف باش ناك :لاق ءرضم نع ٠-

 دقو رصقأ ملو :لاق .اليلق ترصق ول :هل ليقف «رتفي داكي ال «ءراهنلاو

 ءادبأ اهئاجن يف داهتجالا نع رصقأ ال هللاو ؟داهتجالاو دحلا ىلإ تبدن
 .راهنلاو ليللا يكبي ناكف

 نأ ؛ميمت ينب نم لحر ينثدح :لاق «حاص نب هللا دبع نع -۱

 «هناكم يف يكبيف سلجم مث ءرحسلا ىلإ يلصي ناك حاص نب نسح
 ليللاب يكبت مهمأ تناكو :لاق «هترجح يف يكبيف "يلع سلجيو

 انسح تیأرف :لاق «نسح تام مث «يلع تام مث «تتامف :لاق ء«راهنلاو

 رورس ءاكبلا كلذ لوطب تلدب :لاق ؟ةدلاولا تلعف ام :تلقف «يمانم يف

 :لاق ؟تنأف :تلق :لاق «ریحخ ىلع يلعو :لاق ؟يلعف :تلق «دبألا

 .؟هوفع ىلع الإ لکتن لهو :لوقی وهو یضمف

 .ځاص نبا وه (۱)

_¥ o» 



 ءاكيلاو ةهرلا ةلاسر اجولاو فوخلا ب بانک

 ضعب ييثدح :لاق ءءاونلا قرزألا ةيواعم نب دمحم نع ١-

 يكبا نأ يهتشُأ :لاق ؟يهتشت ام :يميلسلا ءاطعل ليق :لاق ءانباحصأ

 تناکو راهنلاو لیللا کہی ناکف :لاق .يكبأ نأ ىلع ردقأ ال تح

 .ههجو ىلع ةلئاس رهدلا هعومد

 ءاطع ىلع نالحر لحد :لاق «نامیلس نب رفعح نع -۳۴

 ةئالث يكبيسف اذه امأ :هبحاصل اهدحأ لاقف «يكبي هادحوف «يميلسلا

 .هاکر تو احرخف :لاق «نهيلايلو مايأ

 متعا دق ءاكبلا ملسم نب ىجحي ناک :لاق «دایز نب ذاعم نع ٤-

 . ىقح بحتنيو يكبب ناكف «نيفرط امل لعجو «هقلح ىلع اهرادأو ةمامعب

 اهلحي مث «رحآلا فرطلا اذه لبي ىتح بحتتيو يكبي مث «فرطلا اذه لبي
 بحتنيو يكيي مث ءاهرسأب ةمامعلا لتبت ىقحح بحتنيو ىكبيو «هسأر نم

 نادرا لبب یقح

 دمحم عم انك :لاق «يراصنألا ورمع نب دمحم لهس يبأ نع ٥-

 ال سلاج وهو « هتي ىلع هعومد ىلإ رظنأ تلعجف «ةزانج يف عساو نبا

 يف نإ :لاقو «یکبف «ءاکبلا ملسم نب یحیل كلذ ترکذف «ءيشب ملتی
 ٠ ..نويعلا يكبي ال هيف متنك ام نود

 ناك :لاق -ةرهز ينب ىلوم- يشرقلا ليضفلا نب ديعس نع ١-

 .مكلا وهو ندر عمج (۱)

 - ۰ ۔



 ءاكنلاو ةفرلا ةلاسر ٍ احرلاو فوخلا باتك

OSO 

 «لفسلا يف هراد يف نونكسي موق ناكو «ولعلا يف الزان عساو نب دمحم

 مث :لاق .رتفي داكي ال «ليللا ةماع يكبي ناك :لاق «مهضعب ينثدحف :لاق

 .هباحصأ هوجو يق ”رشكي امناف «حبصي

 ينس رف نب نع اشف بيسن نثدح :لاق «بيرق نب كلملا دبع نع -۲۷

 لع تلاقف «عساو نب دمحم ىلع انلخد :لحر لاق :لاق «يسودرقلا
 همه زاین اهحزا نوس دویس هکر اد اتا سیدریک نیإ]:هراد یف تناک

 .داز ام ايندلا لهأ لتق ناك ول ءليللا ءا اذإ لحرلا اذه :هانعم |[تشكب

 سلجم يف مالغلا ةبتع ىسكب :لاق «ةديبع يأ رارس نع -۸

 يف دحاولا دبع أدبي نيح نم ءاكب «رتفي ال نينس عست ديز نب دحاولا دبع

 ال انإ :دحاولا دبعل ليقف «ةبتع تكسي نأ داكي ال «موقي نأ ىلإ ةظعوملا

 هسفت ىلع ةبتع يكبي ؟اذام عنصأف :لاق «ةبتع ءاكب نم كمالك مهفن

 ] .انأ موق ظعاو سفبل ؟انأ هاهنأو

 لحاسب ةليل تاذ ةبتع "”تقمر :لاق «فيحنل لا ميلس نع - ۹

 وهو «مئاق وهو تاملكلا هذه ىلع حبصأ تح كلت هتليل داز امف «رحبلا

 .رجفلا علط تح يكبيو اهددري

 .مستبي يأ (۱)

 .مجعلا رافك نم لحرلا :جلعلا (۲)

 .هبقرأو هيلإ رظنأو هدهعتأو يرصب هتعبتأ اذإ يرصبب هتقمر (۳)

oY -_ 



 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخللا باتك

OTE DES OSS SESS 9 CERO RESON OSO SERGER 

 فلأ دق ليضفلا ناك :لاق «ضايع نب ليضفلا نبا نع ٠١-

 هتبصأ الإ نسحلا ىلع تلحد ام :لاق «حيبص نب عيبرلا نع ١-

 يكبيف «نسحلا ىلع لحدن انك :لاق «دیبع نب سنوي نع -ح_-۲

 .هل قرن تح یکب اعر نسحلا ناک :لاق «روصنم نع -۳

 اراص الإ نسحلا تيأر ام :لاق «رازيعلا نب هللا ديبع نع ٤-

 وأ «ةرخآلا ركذ نإف «ةبيصع. بيصأ لحر هنأك «ةبآك هيلع «هينيع نيب

 .'"عبرأب هانیع تءاح «هیدی نیب ترکذ

0) 

 قتح يكبي يشاقرلا ديزي ناك :لاق «دمحم يبأ عيبر نع -

 «طقسي قح يکبيف «قیفي مغ طقسي تح يكبيف «قيفي مث «طقسب
 لبق اوكبا !هاتوخإ :همالك يف لوقي ناكو «هلهأ ىلإ هيلع ايشغم لمحيف

 يم اعإ «ةبوتلا عاطقنا لبق اوبوتو «ةحاينلا موي لبق اوحونو «ءاكبلا موي

 ىلع نابشلاو لوهكلا رشعم اوحونف ءاحاون ناك هنأ هيلع هللا ىلص احون

 .هيدحخو هتيم ىلع ةيراج عومدلاو ملكتي ناک و :لاق .مكسفنأ

 .نيرحلا لعقي امك امهنيب اعماح اضبقم يأ )١(

 .عومدلا ةرثك نع ةيانك (۲)

e - 



 اكبلاو ةفرلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتک

 تناک و - يتحأ ينتثدح :لاق «باهولا دبع نب ليضف نع ٦-

 «ميمت ينب نم قيدص باهولا دبع نب دمحم ناك :تلاق -دمحم نم ربكأ

 تلق اعرف :تلاق «رهظلا ةالصب ىداني ىح ءاكبلا يق نائدتبیف «هراز اعرف

 الو ثیدحب هبحاص نم امك دحأ عتمتسي ال «نایکبتف كوحخأ كروزي :دمحم

 ةعتم الو رورس راد ايندلا تسيل «يتكسا !كحيو :لوقيف !؟ةركاذم

 هناف- ءاكبل الول هقاوو ءةرحآلا ىل لإ ةغلب اهلا نل اهرب اغنإ «مودت

 «يمغ لوط نم ايندلا راد يف قشنيس يس يلق نأ تننظل -بولقلل ةحار

 .هللاو يناکبأف :تلاق .طيرفتلا ةرثكب

 لیست هعومدو ملکتی داور يبأ نبا ناك :لاق «كرابملا نبا نع -۷

 .هينیع نم رطقت عومدلاو ملكتي بیهو ناکو «هدخ ىلع

 ةمامع رادأ دق ءاكبلا ىجحي ناك :لاق «رماع نب ديعس نع -۸

 .هعومد اهب ىقلتي ةلضف اه ريصو

 ىفش ملكت اذإ نسحلا ناک :لاق «مامه يبا رانید نب ىج نع -۹

 ىقح تيكب الإ طق اموي هيلإ تدعق امو :لاق «عومدلا لابسإ نم سوفنلا
 . تیفتشا

 لبقأ اذإ نسحلا تيأر ول :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٠-

 الف نسحلا ىري ناك يذلا اذ نمو «ملكتي نأ لبق نم هتيؤرل تيکبل

 ىكب مث ؟هتيؤر دنع ءاكبلا نع هسفن كلم ردقي ناك نمو ؟يكبي
 .اديدش ءاكب دحاولا دبع
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

IEG TOLE 

 «راهنلاو ليللا يكبب لحر ناك :لاق «لوغم نب كلام نع-١

 نم نوري امل كنع اوفعل هلهأ تيتأ مث اسفن تلتق تنك ول :همأ هل تلاقف

 .يسفن تلتق اغإ هللاو ينإ !همأ اي :لاق مث «ىكبف :لاق .كئاكب ةرثك

 .كلذ دنع همأ تكبف

 داكت ال يفئاطلا بئاسلا نب ديعس ناك :لاق «نايفس نع - ٢

 فاط نِإو ‹يکبي وهف یلص نِ «هرهد ةيراج هعومد امنإ «ةعمد هل فت

 قيرط يف هتيقل نإو « يكبب وهف فحصملا يف ارقي سلح نإو «يكبي وهف

 مث «یکبف «كلذ ىلع هبتاع الجر نأ ينوثدحف :نایفس لاق .یکبی وهف

 دق امهنإف «طيرفتلاو ريصقتلا ىلع ينبتاعتو '”يلذعت نأ يغبني اغنإ :لاق

 .هتكر تو تفرصنا هنم كلذ تعمس املف :لحرلا لاق .يلع ايلوتسا

 :لوقي يبآ تعم :لاق «يفريصلا ديصلا ديبع نب مثيلا نع -۴۳

 رانيد نب كلام انب ىلص :لاق «يعطقلا هللا دبع نب ليهس نع - ٤

 تباغ ىتح ناعمدت هانيع لزت ملف «هعبصإ ىلع ضع ملس املف «رصعلا

 .سمشلا

 انل خيش ينثدح :لاق «يضلا ركب نب ىنثملا نب طبيوس نع ٥-

 .موللا :لذعلا )١(
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك
Ia RG ERE 8ا تلل م م ر ل  E ORE9  

 دمحم ىقلأ تنكف :لاق «تاحنلا املسم روزي ةقوس نب دمحم ناك :لاق

 :همالسو همالک ناکف «ةقوس نبا

 راهنو مهيلع ركي ليل اوقرفتي نأ ءانرقلا ثبلي نل
 .هعومد ءيجت مث :لاق

 - ۹“ -۔



 ءاكبلاو ةقرلا ةلاس ءاجرئاو فوخلا تاتك

ORTON G 

 كلذ نع باجأف ءاكبلا ةرثك ىلع بتوع نم

 نب ديزيل تلق :لاق «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع -
 هللا ىسع :تلق ؟هنع كتلأسم امو :لاق ؟فحت كنيع ىرأ ال يل ام :دنرم

 يف يننجسي نأ هتيصع انأ نإ يندعوت دق هللا نإ !يحأ اي :لاق «هب عفن نأ

 ال نأ ايرح تنكل مامحلا يف الإ يننجسيأ نأ يندعوتي م ول هللاو «رانلا

 :يشاقرلا نابأ نب ديزيل اولاق :لاق «ديعس نب ةملس نع -۷

 ؟ءاذغلا نم عضرملا عبشي لهو :لاق مش « ىكبف ؟ءاكبلا ةرثك نم ماست ام

 مايأ ديدصلا ءامدلا دعبو ءءامدلا عومدلا دعب يكبأ ينأ تددول هللاو

 ول ىح «عومدلا تدفن اذإ ءامدلا نوكبي رانلا لهأ نأ انغلب هنإف ءايندلا

 ايندلا يت هسفن ىلع يكبي ال ئرما قح امف «ترحل نفسلا اهيف تلسرأ
 نيح لبق كسفن ىلع ديزي اي كبا :لوقي ناكو :لاق ؟اهيلع حونيو

 .ديزي اي «هسفن ىلع حوني ناك هنأل هيلع هللا ىلص احون يمس اإ ءءاكبلا

 كبر ىلإ كل عرضي نمو ؟ديزي اي موصي نمو ؟كدعب كل يلصي نم

 :لوقيو «يكبيو «هوحنو اذه ىلع ددعي ناكف ؟وعدي نمو ؟كدعب

 .ءاکب لک اوم راف ءاکب اود م نإف مکسفنُا اوکب وا اوکبا !ہاتوحإ ای

 لحد نإ يشاقرلا ديزي ناك :لاق «ناوكذ نب ليعامسإ نع -۸

 «مهاکبأو یکب هناوخإ هیلإ سلج ناو «یکب ةزانج دهش نِإو «یکب هتیب
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 كل تقلح رانلا تناك ول هللاو ؟ يکبت مک !هبّأ ای :اموی هنبا هل لاقف

 رانلا تقلخ لهو !ينب اي كمأ ”كتلكث :لاقف !ءاكبلا اذه ىلع تدز ام

 مكت ر ط :!ينب اي ًارقت امأ ؟نجلا نم انناوحإللو «يباحصألو «يٺ الإ

 ت صر

 نم ظاوش امکّيلَع لسي ظ :!ينب ای ًارقت امأ ؟[٠:یمرد] 4 ج نالقثلآ هيأ

 لل یھتنا یقح هيلع ارقي لعجف ؟ [٠٣:نمهرلا] }4 نارصتنت الق ساحو ران

 يف لوجي لعجف :لاق [؛ء:نمرل] 4© ِناء ميمح نيبو اهنيب نوفوطي

 ام !ينب اي :همأ ىتفلل تلاقف «هيلع يشغ تح «يكبيو خرصيو رادلا

 درأ م «هيلع نوهأ نأ تدرأ اغنإ هللاو ينإ :لاقف ؟كيبأ نم اذه ىلإ تدرأ
 ۰ .هسفن لتقي ىتح هديزأ نأ

 يكب يبا ناک :لاق «يشاقرلا نابا نب ديزي نب رونلا دبع نع ۲٤۹٩-

 نأ لبق مويلا اوكبا «ىربكلا ةيهادلا لبق مويلا اوكبا :هباحصأل لوقيو

 طيرفتلا ىلع اوكبا «ءاكبلا هيف ينغي ال موي لبق مويلا اوكبا !ادغ اوکبت

 مدقي -ماشلا لهأ نم لحر- ةيمأ ناك :لاق «نايفس نع ٠-
 «هتوص ولعي تح يكبيو بحتنيف «مهس ينب باب يلي امن كانه يلصيف
 ىلع دسفت كنأ ريمألا هيلإ لسرأف :لاق ءاصحلا ىلع هعومد ليست قحو

 نذإف «دحأ لك معي توملاو «هلوق وأ هلعف ءوسل توملاب هيلع اعد هنأكک «كتدقف يأ (۱)
 زوجي وأ «ءوس دادزت الفل كل ريح توملاف اذكه تنك اذإ دارأ وأ ءءاعد الك هيلع ءاعدلا

 .ءاعدلا اهب داري الو برعلا ةنسلأ ىلع يرحت يتلا ظافلألا نم نوكي نأ
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 ءاكبلاو ةهرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 .اليلق تكسمأ ولف «كتوص عافتراو كئاكب ةرثكب مهتالص نيلصللا

 ىلإ حيرتسأ انأف ءارازغ اعومد ينثروأ ةمايقلا موي نزح نإ :لاق مث «ىكبف

 لكو الأ ؟عيطم نم ةعاطلاب دعسأ نمو :لوقي ةيمأ ناكو «انايحأ “اهيرذ

 ناكو :لاق «ةرحآلاو ايندلا يق كلم هلل عيطملا نإو الأ .ةعاطلا ىف ريخلا

 .هيلع ايشغم طقس اعرو «ءاكبلاو ""بيحنلا يف ذخأيف «فاوطلا لحدي

 :ىكب :لاق «رعسمل راح نع يلجبلا لضفلا نب ضيفلا نع ۲١١-

 كتيأر !ينب اي :تلاق ؟همأ اي كاكبأ ام :رسعم اه لاقف «همأ تکبف «یعسم

 :تلاق .ءاكبلا لطنلف ادغ هيلع مجهن ام لثمل !همأ اي :لاق .تيكبف يكبت

 :لاق «ماقف ءاكبلا هبلغ مث :لاق .اهيف امو ةمايقلا :لاق ؟ينب اي كاذ امو

 :لاق «هنم دب ال ال الإ دجسملا تقراف ام يمأ الول :لوقي رعسم ناكو

 .یکب سلج نِإو «یکب یلص نِإو «یکب جرح نإو «یکب لحد نإ ناکو

 :لاق -ةزمح ابأ نكي- لحر نع رهطم نب مالسلا دبع نثع -۲ ۲

 لاس هلع فقوف «يکی يصب رمف «يسیلا حاير ځم يشم تنک
 ءائيش هيلع دري الو «هبیجي نسحب ال يبصلا لعحو ؟ينب اي كيكبي ام

 الإ لوعم الو ةحار رانلا لهأل ام !ةزمح ابأ اي :لاقف «يلإ تفتلا مث ىكبف

 .يكبي لعحو ءءاكبلا

 .هتلاسأ :اهعمد نيعلا ترذأ )١(

 .ءاكبلاب توصلا عفر :بيحبنلا (۲)

 - ۹۹ ۔



 ءاجرلاو فوخلا باتک

ESTES 

 حاير ينراز :لاق -ةرضن يبأ دلو نم- خورف نب دمحم نع -۳

 «حبصأ تح هئاكبل حاير ىكبف «ليللا نم انل يص ىكبف « يسيقلا

 عرسأ طق ادحأ تيأر ام :لاق ‹سينحخ نب ديزي نب دمحم نع ٤

 هعومد ىرتف كرحي نأ هئزجي ناك امنإ بئاسلا نب ديعس نم ةعمد

 ٩ طقلاک

 دوسألا دايز لعح :لاق «يشرقلا نانس نب دمحم نب ضايف نع -°
 ؟دایز اي كحيو يکبت مك :نارهم نب نوميم هل لاقف ءاموي يكبي دبعلا
 يف ءاكبلا نم نمآ ىلعل ادبأ هللاو يكبأ ؟يكبأ ال يل امو !بويأ ابأ اي :لاق
 .اديدش ءاكب كلذ دنع نارهم نب نوميم ىكبف :لاق .ادغ ةمايقلا

 :يميلسلا ءاطع ةأرما يل تلاق :لاق «ةديبع يأ رارس نع ٦-

 یف ینبتاعت فيك !رارس ای :يل لاقف « هتبتاعف «ءاكبلا ةرثك يف ءاطع بتاع

 اي كحيو ؟يكبت الأ «بذعت سفنل فيكو ؟يكبتو حيصت الأ «رانلا لإ
 .هنع تكسف :لاق !هللا مهمحري م نإ هلهأ نع ءاكبلا ءانغ لق ام !رارس

 .رطملاک يا (0)

 .ةيافكلاو عفنلا :ءانغلا (۲)
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 ءاكبلاو ةهرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک

 الإ طق يميلسلا ءاطع تيأر ام :لاق «يزاعلا رارس نع-۷

 «” لكفلا ةأرملاب الإ هتيأر اذإ ءاطع هبشأ تنك امو !ناضيفت هانيعو

 .!ايندلا لهأ نم نكي م ءاطع نأكو

 ؟يهتشت ام :يميلسلا ءاطعل تلق :لاق «يرللا ځاص نع -۸

 هنم عمتجت ال ادامر نوكأ نأ !رشب ابأ اي هللاو يهتشأ :لاق مث ىكبف

 تملعو «هللاو يناكبأف :لاص لاق «ةرحآلا يف الو ايندلا يف ادبأ 3

 .باسحلا موي رسع نم ةاجنلا دارأ امنإ هنأ £
٤ 

 دقو «يکبي وهو ادباع يقل ادباع نا ؛هبنم نب بهو نع -۹

 ؟يکبُا ال يل امو :لاق ؟كیکبی ام :لاقف «هانیع "تدرج یتح یکب

 .يكبُأ لزا ل نوكأ ال نأ ىلع هللاو يكبأ

 يسيقلا ةرسيم نع تثدح :لاق «يميمتلا عروم نب ميعن نع-١٠

 اإ :لوقيف ؟كسفنب تقفر ول :هل لاقیف «هیلع یمغی تح يکي ناک هنا

 ام ملعأ ىتح «ءاهمامأ ةمايقلاو ادبأ اهب قفرأ ال هللاو ءاهب قفرلا نم تيتأ

 .ءاكبلا لوط نم شمع دق ناکو :لاق «رشو ريخ نم اهبر دنع امن

 نادابعب ادباع تیار :لاق -ادباع ناک و - ىج أ رحب نع ٦١ ٣

 .اهجوز وأ اهدلو تدقف يتلا )١(

 .فسي ام لك نم ةضبقلا يه (۲)

 .اتلح يأ (۳)
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 :لاق ؟يکبت مک !ىحأ اي :هل تلقف :لاق ءراهنلاو ليللا ةماع کہی

 .هيلع ىشغو :لاق !؟كبأ م اذإ عنصأ امف :يل لاق مث «ءءاكب دادزاف
 اماع نيعبرأ يشاقرلا ديزي ىكب :لاق «ءاجر نب هللا دبع نع -۲

 ىلع فسألا اغإ :لاق «كلذ هل ليق اذإ ناكف «ةعمد هل "اقرت داكي ال
 .ءاكبلا ب تمدقت نوكأ ال نأ

 .عطقنتو فحج يأ (۱)
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 اكبلاو ةقرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

ECTS ETSG TTT TE TE SOTO 

 نيئاكبلا رابخأ نم عامج

 عومد نم اصحلا يف نيرثأ تيأر :لاق «بهو نب ديز نع -۴
 .هللا دبع

 هفكب ذحأ هتيأر یتح «یکب هللا دبع نأ ؛بهو نب دیز نع ٤-

 .!اذکه هب لاقف «هعومد نم

 مايا تيكبل ءاكبلا تکلم ول :لاق «رانيد نب كلام نع-٥

 تحن مث «يسأر ىلع بارتلا تعضول نونحم سانلا لوقي نأ الولو ءايندلا

 .ىكب مث «يتينم ينيتأت تح ىايحألاو قرطلا يق يسفن ىلع

 نب دمحم عم تجرح :لاق «يلع نب دمحم ىلوم حلفأ نع ٦-

 «هتوص الع تح ىكب تيبلا ىلإ رظن دجسملا لحد املف ؛احجاح يلع

 .اليلق كتوصب تقفر ولف «كيلإ نورظني سانلا «يمأو تنأ يبأب :تلقف

 زوفأف ةمحرب هنم يلإ رظني نأ هللا لعل ؟يكبأ ال ملو !حلفأ اي كحيو :لاق

 عفرف «ماقملا دنع عكر ىقح ءاج مث «تيبلاب فاط مث :لاق «هدنع اذغ اهب

 .هینیع ع ومد نم لتبم هدوجس عضوم اذاف «هدوجس نم هسأر

 لحجر ىلإ رظن ناورم نب كلملا دبع نأ ؛قدشألا نب ىلعي نع-۷

 التيم هدوجس عضوم ىلإ رظن هسأر عفر املف «دوجسلا لاطأ دق «دجاس

 .هلقع ربتحأ هب ينتأف هتالص ىضق اذإ :لاقف ءالحر هل دصرأف «ع ومدلاب
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 دكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك
SSDS ا 

 كردت ةنحلا ءارظنم كنم تيأر :كلملا دبع هل لاقف «هاتأ هتالص ىضق امف

 قافأ مث هيلع ايشغم رخو كلملا دبع عزفأ ةخرص لحرلا خرصف .هنودب
 ' لمتحا ام كيصاعل ابت :لوقيو «ههجو نع قرعلا حسي وهو ليوط دعب
 ‹تفتلي ال لوم لحرلاو «يكبي كلملا دبع لعجف :لاق .كيدل مانآلا نم

 .جرحخ تح

 وهو رذ نبا دنع موي تاذ انک :لاق ‹ثایغ نب صفح نع -۸

 ذئموي رمألا ةدشو ءاهملاوهأو اه زالزو ةمايقلا فحاور رکذف «ملکتی

 :لاق.ءادیدش ءاکب ذعموی سانلا یکبو «رذ نبا یکبتساو :لاق «كانه

 خرصيو يكبي لعجف -دارو- هل لاقي لجع ينب نم لحجر بثوف
 لعجف :لاق ءاعيرص موقلا نيب نم لمح مث :لاق ءأده تح «برطضيو
 دارو اي هللا نم نامألا هاتأ دق انلك سيل :لوقيو يكبي ذئموي رذ نبا
 ام سانلا اهيأ هللاتو «كريغ رانلا نم ةاجنلاب نقيأ دق انلك سيل «كريغ
 ىلع الإ دحأ انم امو «مكنمو انم هللا نم فوخلاب ىلوأب لجع ينب وخأ
 نوكر تشمل هتعاط نم هيلإ هللا انبدن اميف انإو «ءاجرو فوح نيب هلاح لشم

 ىلإ هحرخأف هاكبأ ىتح هبلق ملكو «هب عرسأو انب رصق يذلا امف ءاعيمج
 نكي ملف «ةركذتلا مهفو ةظعوملا عم دق انلكو «هللا ةفاخ نم متيأر ام
 ةحراج كلذ يف انم دحأ نم ضبنت مو «ةكرح كلذل هاوس انم دحأ نم
 ىلع بونذلا مكارتو «كبلق ءافص نم الإ !لجع ينب احأ اي اذه نإ هللاو
 هذه ًارقو «رذ نبا ىكب مث :لاق ءانسفنأ نم الإ ىتؤن انارأ امو ءانبولق
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 ۔[٠ مسار € وداع

 يلجعلا ادارو ىرأ تنك :يبأ لاق :لاق «رذ نب رمع نع-۹

 ايكابو ايعادو ايلصم لازي الف «ةيحان لزتعيف «سأرلا عنقم دجسملا أي

 نيب كلذك وهف ءرهظلا يلصيف دوعي مث «جرخي مث «ءراهنلا نم هللا ءاش مك

 الو ءادجأ ملكي ال جرخي من ءاشعلا يلصي ىتح ءاكبو ءاعدو ةالص

 نم باش :تلق «هل هتفصوو «هيح نم الجر هنع تلأسف «دحأ ىلإ سلجم

 دارو كاذ ؟لأست نمع يردت !رمع ابأ اي خب :لاق «هتفيه نم «هتفص

 .نيلاعلا بر هجو ىلإ رظني ىتح كحضي ال نأ هللا دهاع يذلا يلجعلا

 .هنبه دعب هتيأر اذإ تنکف :يبأ لاق

 تناک :لاق «لجع ينب نم لحجر نع نيکم نب نيکس نع -۰

 :لاق «هنم رغصأ تناك هل اتحخأ تلأسف -ادارو ينعي- ةبارق هنيبو اننيب

 ناك امف :تلق .ع رضتو ليللا ةماع ءاكب :تلاق ؟هليل ناك فيك :تلق

 :تلق .رحسلا دنع هرخآ ين صرقو «ليللا لوأ يف صرق :تلاق ؟همعط

 نم بيرق وأ رحسلا ناك اذإ ناك «معن :تلاق ؟اعيش هئاعد نم نيظفحتف

 لاصتالا بحي كدبع !يالوم :لاق مث «ىكب مث دجس رحفلا عولط

 بانتجا بحي كدبع !يالوم !نانملا اهيأ كقيفوتب اهيلع هنعأف «كتعاطب

 ميظع كدبع !يالوم !نانملا اهيأ هيلع كنم كلذ ىلع هنعأف «كطحخس

 الف :تلاق !نوزئافلا كريخب حرفي موي هءاحجر عطقت الف « ريخ ءاحرلا
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 «داهتجالا نم لک دق ناکو “تلاق ‹حبصی تح هوحنو اذه ىلع لازی

 .ادج هنول ريغتو

 ىلإ لمحف دارو تام امل :لاق ءاذه نيکم نب نيكس نع -۱

 ضعب ذخأف «ناحيرلاب شورفم دحللا اذإف «هترفح يف هولديل اولزن «هترفح
 ال ايرط اموي نيعبس ثكمف ءائيش ناحيرلا كلذ نم ربقلا اولزن نيذلا موقلا

 ققح «كلذ يف سانلا رثكو :لاق «هيلإ نورظني نوحوريو سانلا ودي «ريختي
 «ناحيرلا كلذ ذحأف ء«لحرلا ىلإ لسرأف «سانلا نتتفي نأ ريمألا فاح

 .بهذ فيك ىردي ال «هلزام نم ريمألا هدقفف :لاق «سانلا قرفو

 الحر يل ملعت :يٺ لاقف ءاموي میهب ينعاح :لاق «لوخن نع -۲

 هب تبهذف «معن :تلق ؟ينقفاري هاضرت جحلا ديري كناوحإ وأ كناريج نم

 ىلع “اطاوتو ءامهنيب تعمجف «نيدو حالص هل يحلا نم لحر ىلإ
 :لاقف «لحرلا يناتأ دعب ناك املف «هلهأ ىلإ ميهب قلطنا مث «ةقفارملا
 :تلقف .يريغ اقيفر هل بلطتو كبحاص ينع “"يوزت نأ بحأ !اذه اي
 قلخلا نسح يف اريظن هل ةفوكلاب هل ملعأ ام هللاوف ؟لو !كحمو
 !كحيو :لاق ءاريح الإ رأ ملف رحبلا هعم تبكر دقلو «لامتحالاو
 انرفس شيعلا انيلع صغني اذه «رتفي نأ داكي ال ءاكبلا ليوط هنآ تثدح
 قري مث ءركذتلا دنع انايحأ ءاكبلا نوكي اغنإ !كحيو :تلق :لاق «هلك

 .اقفتا يأ (۱)

 .ينع هفرصت يأ (۲)
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 كبلاو ةفرلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 هنع ينغلب دق هنكلو «ىلب :لاق ؟انایحأ يكبت ام وا «لحرلا يكبيف بلقلا

 :لاق .هب عفتنت نأ كلعلف «هبحصا :تلق .هئاكب ةرثك نم ادح ميظع رمأ

 ئطوو «لبإلاب ءيج «ءاحرخي نأ ادارأ يذلا مويلا ناك املف .هللا ريختسأ

 هعومد تلعجو «هتيمل تحت هدي عضو «طئاح لظ يف ميهب سلح ءامه

 هعومد تیأر هللاو تح «هردص ىلع م « هتي ىلع مث «هیدحخ ىلع لیست

 سيل «كبحاص أدتبا دق !لوخ اي :يحاص يل لوقي :لاق «ضرألا ىلع

 «قرف مهايإ هتقرافمو هلايع ركذ هلعل «قفرا :تلق :لاق «قیفرب يل اذه

 اهب تركذ ين الإ وه امو «كاذ وه ام !يحأ اي هللاو :لاقف «میهب اهعمو

 ام هللاو :يحاص يل لاق «بيحنلاب هتوص العو :لاق «ةرحآلا ىلإ ةلحرلا

 نأ يغبني ناك اغإ ؟ميهبلو يل ام انأ ءيايٳ كضغبو يل كتوادع لوب يه

 ‹صوحألا يبأ مالسو «يئاطلا دوادو «ةبلع نب داوذ نيبو ميهب نيب قفارت

 ملف :لاق ءاعيمج اوتو وأ ''اوفتشي ىتح «ضعب لإ مهضعب يكبي تح

 ناكو :لاق ءاهترفاس ةرفس ريح اهلعل !كحيو :تلقو «هب قفرأ لزأ

 ىلع البقم ءارسوم ارجات الجر ناک هنأ الإ ءاحلاص الحر «جحلا لیوط

 نرم تعقو دق :يل لاقف :لاق «ءاکب الو نزح بحاص نکی م «هنأش

 ولو «ميهب هب ملعي ال مالكلا اذه لكو :لاق اريح نوكت نأ اهلعلو «هذه

 ام ءاعجرو اجح تح «اعيمج احرخف :لاق «هبحص ام هنم ءيشب ملع

 ىلع ملسأ تعج املف «هبحاص ريغ احأ هل نأ امهنم دحاو لك يري

 .ینعع یفشتو یفتشا (۱)
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 ءاكنلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فولا بانک

 لثم قلخلا اذه يف نأ تننظ ام !اريحخ ينع يحأ اي هللا كازج :لاق «يراح
 لضفتيو «رسوم انأو مدعم وهو ةقفنلا ت يلع لضفتي هللاو ناك «ركب يبأ

 رطفم انأو يل خبطيو «فيعض خيش وهو يوق باش انأو ةمدخلا يف يلع
 نم ههركت تنك يذلا يف هعم كرمأ ناك فيكف :تلق :لاق .مئاص وهو

 تنك ىتح يلق درشأو ءءاكبلا كلذ هللاو تفلأ :لاق ؟هئاكب لوط
 اولعجف «كلذ اوفلأ هللاو مث :لاق «ةق ةقفرلا لهأ انب ىذأت ىقح « هيلع هدعاسأ
 لوا مهلعج يذلا ام :ضعبل لوقي مهضعب لعجو ءاوكب يكبن انوع اذ

 مث :لاق «يکبنو نوکبی لاو اولعجف :لاق ؟دحاو ريصملاو انم ءاكبلاب

 ا ن :تلق بلع تماس ءامیهب تیاف ءهدنع یم تجرح

 «نآرقلل ةوالتلا ليوط «ركذلا ريثك «بحاص ريخك :لاق ؟كبحاص

 اريح ينع هللا كازجف <« قيفرلا تاوفهل لمتح «ةعمدلا عيرس

 نادابع تذختا ا :لاق «دعس ينب لوم دايز نب ذاعم نع -۳

 نیب یلضی ناکف «میهب هل لاقي لحر مهنم ناکو «'"كاسن اهنکس
 ناک و «هدیب ° یبتحیف دعقي مث هللا ءاش ام يلصيف «لخنلا “فاعضأ

 عقيف :لاق «هريفز عمسي ناكف «ةرفزلا دعب ةرفزلا رفزيف ءانيزح الحر

 .دابع يأ (۱)

 .هئانثأو هطاسوأ يأ (۲)

 ءاهيلع هدشيو هرهظ عم هب امهعمجي بوثب هنطب ىلإ هيلجر ناسنإلا مضي نأ :ءابتحالا (۳)
 .بوثلا ضوع نيديلاب ءابتحالا نوكي دقو
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 ءاجرلاو فوخلا باتك

 ا ر ج

 :لوقیف «نهب یذأتیف «هرهظو هیفتک ىلع ضوعبلا
 اعجوأو نينكاس ىقشأ رانللف ٠ ةضوعب سيسح نم ىذأت تنأو

 دیدش «الاوط الحر میهب ناک :لاق «ورمع نب ةيواعم نع ٤-

 .انيزح الجر تيأر هتيأر اذإ «ةمدألا

 راسي نب ءاطع جرح :لاق «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع ٥-

 اوناك اذإ ىتح «مم باحصأ مهعمو ةنيدملا نم نيحاح راسي نب ناميلسو

 يقبو «مهتجاح ضعبل هباحصأو ناميلس قلطناف ءالزتم اولزن "ءاوبألاب

 املف «ةليج بارعألا نم ةأرما هيلع تلحدف «يلصي امئاق لزتملا يف ءاطع

 :تلاق ؟ةجاح كلأ :لاق مث «هتالص يق زحوأف «ةحاح اه نأ نظ اهآر

 .يل لعب الو "تقدو دق ينإف “ينم بصأف مق :تلاق ؟يه ام :لاق .معن

 «ةليمج ةأرما ىلإ رظنو «رانلاب كسفنو ينيقرحت ال «ينع كيلإ :لاقف

 ‹يکبي ءاطع لعجف :لاق «دیرت ام الإ باتو «هسفن نع هدوارت تلعجف

 ترطظن املف «هؤاكب دتشاو :لاق «ينع كيلإ «ينع كيلإ !كحيو :لوقيو

 «يكبي لعجف «هئاكبل ةأرملا تكب «عزحلاو ءاكبلا نم هلحاد امو هيلإ ةأرملا

 «هتجاح نم نامیلس ءاج ذٳ «كلذک وه امنيبف «يکبت هيدي نيب ةأرملاو

 .ةرمسلا يأ (۱)

 .ةنيدملاو ةكم نيب عضوم (۲)

 .لعفلا تدار )۳(
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 هكبلاو ةفرلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 ان يف يکبي سلح «يکبت هيدي نيب ةارملاو «يکبي ءاطع ىلإ رظن املف
 الحر نوتأي مهباحصأ لعحو ءامهاكبأ ام يردي ال ءامهئاكبل تيبلا

 ال «مهئاکبل يکبي سلج «نوکبی مهآرف لحر مهاتآ املك «ءالحر

 ةيبارعألا تأر املف ؛توصلا العو ءاكبلا رثك تح «مهرمأ نع مهنولأسي

 كلذ دعب ناميلس ثبلف ءاولحدف موقلا ماقو :لاق « تحرخف تماق «كلذ

 «هنم نسأ ناكو :لاق ءةبيهو هل الالحإ ةأرملا ةصق نع هاحأ لسي ال وهو

 انيبف هللا ءاش ام اهب اغبلف ءامهتحاح ضعبل ارصم امدق امهنإ مث :لاق

 كيكبي ام :ناميلس هل لاقف «يكبي وهو ظقيتسا ذإ «مئان ةليل تاذ ءاطع

 اهتيأر ايؤر :لاق ؟يحأ اي كيكبي ام :لاق «هژاکب دتشاف :لاق ؟يحأ يأ

 .كاذو :لاق ءايح تمد ام ادحأ اهب ربخت ال :لاق ؟يه امو :لاق .ةليللا

 املف «رظني نميف هيلإ رظنأ تشجف « هيلع هللا ىلص يبلا فسوي تيأر :لاق

 ؟لجرلا اهيأ كيكبي ام :لاقف «سانلا يف لإ رظنف «تيكب هنسح تيأر

 امو اهرمأ نم هب تيلتبا امو زيزعلا ةأرماو كتركذ «يمأو تنأ يبأب :تلق

 «كلذ نم تيكبف « هيلع هللا ىلص بوقعي خيشلا ةقرفو نجسلا نم تيقل

 ةًأرملا بحاص نم بحجعت الهف :هيلع هللا ىلص لاقف «هنم بجعتأ تلعحو
 :ناميلس لاق ءايكاب تظقيتساو «تيكبف «دارأ يذلا تفرعف ؟ءاوبألاب

 امف «ةصقلا ءاطع هيلع صقف :لاق ؟ةأرملا كلت لاح ناك امو !يحأ يأ

 «هلهأ نم ةأرما هدعب اهب ثدحو «ءاطع تام ىح ادحأ اهب ناميلس ربح

 . راسي: نب ناميلس توم دعب الإ ةنيدملاب ثيدحلا عاش امو :لاق
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 .اكبلاو ةفرلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باثك

 يأ ةريغملا ىلع انلخد :لاق ءداربلا اص نب ميهاربإ نع -

 ہذه اوکبو اوکبا !ہاتوخإ ای :لاقف ‹یکباو یکب ملکت اذإ ناکو دمحم

 فئاخلاو «كحاض يكابلاو «رورسم ادغ نيزحلا نإف «بولقلاو نيغألا

 ليوطو «ةرحآلا يف عبشلا ليوط ايندلا يف ”بغسلا ليوطو «هللا نامأ يف
 اونبغت نأ اوقتاو ءاوراتحاو اوريختف الأ « هللا دنع يرلا ليوط امظلا

 .سانلا يكببو «يكبيو :لاق .اوكلهتف

 زارخلا ةريغملا دمحم يبأ ىلع انلحد :لاق داعم نب رکب نع -۷

 انملسف «هتيحل ىلع ةيراج هعومدو «ةلبقلا لبقتسم «هتيب يف دجسم يف وهو

 «هعقوتأ بيرق لحأو «ليوط لما :لاق ؟هللا كمحر كيكبي ام :انلقو «هيلع

 .هيلع يشغ مث ؟"ةرعم وأ ةرسم ىلع «هنم مجهأ اذ ام ىلع يردأ ام

 ىلإ ليللا لوأ نم يكب رذ نبا :تيأر :لاق «كامسلا نبا نع -۸

 كيلإو «يطملا '”تيضنأ كيلإ :لوقي وهو «ةبعكلا راتسأب اقلعتم «هرحآ
 ليزحو كتمارك ءاحر كئانفب تخنأ تح «“زوافملا عطق تمشحت

 .حبصأ یتح يکييو :لاق «كباوث

 كتزعو :لوقي يلجعلا ميهب تعم :لاق «نامثع نب رامع نع -۹

 .عوجلا يأ (۱)

 .ةدشلاو ىذألا :ةرعملا (۲)

 .اهمحل تبهذأو رافسألا اهتلزه يتلا ةبادلا :وضنلا (۳)

 .رفقلا ةيربلا :ةزافملاو «ةقشم ىلع هتفلكت :تمشحت )٤(
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 نسحأ كب كئايلوأ نظ لب ‹كلضف نم مهتبيخف كيلإ نوكابلا ىكب ام يهإ

 .عومدلاب هتي لبي یتح يکي مث :لاق ءءاجرلا رثكأ كل مهؤاحرو «نونظلا

 يلزاغملا نمحرلا دبع يبأ دنع انك :لاق «يرمحلا ديز نع ٠-

 لوعم ااف «هوعد :نمحرلا دبع وبأ لاقف «هدنع نم ضعب ىكبف «ملكتف

 .ةبوتلاو ءاكبلا نيبنذملا

 الو طق ةذاذل تذذلت ام :لاق «يراقلا ديعس يبأ رضم نع ١-

 ام دعب- صاوخلا ةديبع ابأ تعم :لاق «ةلاضف نب ةبيقع نع -۲

 :لاق .یکبیو «هل ذحأي رکذ اذإ [.....] :لوقي هتیحلب ذخآ وهو -ربک

 ملكتي وهو رانيد نب كلام دنع انك :لاق «قارولا ىلعم نع -۳
 هفرط يف «ديدج فيل لبح همك نم جرحأف «صاوخلا ةديبع وبأ ءاجف

 !كلام اي :لاق ثم كلام قنع يث ةورعو «هقنع ف ةورع لعجف «ناتورع

 .اعيج موقلا یکبف .!؟لوقن نأ یسعاام «هللا يدي نيب انادع

 قتح يكب طايخلا ىسوم ناك :لاق «ريرضلا ميهاربإ نع ٤-
 هئاکب يف هسفن ىلع حوني ناکو «طقسیف هلصافم يحرتستو هتوص عطقتي
 يكبأ ءءاقشلا لحم لبق هللاو يكبأ «ءاكبلا لوط لبق هللاو يكبأ :لوقيو
 .ىسألاو ةمادنلا لبق هللاو
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر جولاو فوخلا باتك

 ناک :لاق -طایخلا یسومل سیلج- دمحم نب میهاربإ نع ٥-

 :هدیدعت يل لویو ءهسفت ىلع حونیو کيي طایخلا دیعس نب یسوم

 ينولدف يدم يفو يود شو ينوج س

 ييلا تو اهي اًيطابق تسلا

 تکس ينآر املف «يکبيو

 :لاق «حون نب مکحلا ينثدح :لاق «مغیض نب كلام نع ٩-

 عكر ي مو «ةدجس اهيف دجسي مل «هرحآ ىلإ ليللا لوأ نم ةليل كوبأ ىكب

 دقل !كلام ابأ اي :تلق ءانحبصأ املف «رحبلا ف هعم نحو «ةعكر اهيف

 ام قئالخلا ملعي ول :لاق مث «ىكبف ءايعاد الو ايلصم ال كتليل تلاط

 ةّدشو هلوهو ليللا تيأر امل هللاو ينإ ءادبأ شيعب وذ ام ادغ نولبقتسي

 همهت ذئموي ئرما لكو كانه رمألا ةدشو فقوملا هب تركذ ؛هداوس

 م :لاق ءائیش هدلاو نع زاح وه دولوم الو هدلاو نع دلاو ينغی ال «هسفن

 يلع لمحف :مكحلا لاق . .أاده م هللا ءاش ام برطضي لزي ملف «قهش

 ؟هجيهُت امف «ركذلا لمتحي ال هنأ ملعت تنأ :اولاقو «بكر ملا يف انباحصأ

 .هنع ينلأسي ال ايش هل ركذُأ داکأ ال دعب تنکف :لاق

 لهأ نم هنأ دايز نب ءالعلل ير :لاق «ديعس نب ةملس نع <-۷
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 8 2 رلاو فوخلا ب ءاكبلاو ةقرلا ةلاس ءاجرلاو فوخلا باتك
GEGE 

 قوذي الو «مونب لحتكي الو «ةعمد هل اقرت ال اثالث ثكمف «ةنجلا

 !؟ةنحلاب ترشب نإ كسفن لتقتأ !ىحأ يأ :لاقف «نسحلا هاتأف ءاماعط

 ءامئاص ناك و «ىسمأ تح نسحلا هقرافي ملف «هئاکب ىلع ءاکب دادزاف

 «دايز نب ِءالعلا لحر ىتأ :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۸

 مك :هل لقف «دايز نب ءالعلا تئا :لاقف «يمانم يف تآ يناتأ :لاقف

 .ًادهأ ال نيح نآلا :لاق مث «ىكبف «كل رفغ دقف ؟يكبت

 سلجي ديز نب دحاولا دبع ناك :لاق «ديبع نب ثراحلا نع -۹

 ءاكبل كلام ةظعوم نم اريثك مهفأ ال تنكف كلام دنع ينبح ىلإ

 .دحاولا دبع

 .نزحلاو ءاكبلا نم <« ةبيصملا لثم نع الإ ناقرتفي الف «هيلإ سلجيف « يأ

 انأ تقلطنا :لاق «دباعلا ناملشس نب زيزعلا دبع نع ١-

 هسلج نم ماق دق هاندحوف ءرانيد نب كلام ىلإ ديز نب دحاولا دبعو

 عمسن وأ جرخيل هرظتنن انسلجف «ةرجحلا باب هيلع قلغأو «هلزنم لحندو

 تح یکب مث «همهفن ال ءيشب رتي لعجف «هيلع نذأتسنف ةكرح هل

 .عطقنت الو فضحت ال يأ (۱)

 .هتوص عحري يأ (۲)
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 9 ر 9 اكنلاو ةقرلا ةلاس اجحرلاو فوخلا باثك

 يشغ تح سفنتیو قهشي لعج مث «هئاکب ةدش نم هل "يوان انلعج
 .هسفنب لوغشم لحجر اذه نإف «قلطنا :دحاولا دبع يل لاقف .هيلع

 :لاق «مهلهأ نم لحر ينثدح :لاق «يباطخلا رمع يأ نع -۲

 اهب حسحي مث «هينيع عومد نم هتحار ئلتمت تح يكبي مالغلا ةبتع ناك

 :لاق !باسحلا موقي موي ينزخت ال «يديسو يها :لوقيو «هتبقرو ههحو

 .ىكب ءادنلا عم اذإ ناكو

 ىلإ رظن اذِإ اص نب نسح ناک :لاق «نيکد نب لضفلا نع -۲

 هيلإ ترظنف ءاضيرم دوعن ةرم هعم اناخدو :لاق . عبرأب هينيع لسرا ةزانج

 .هتيل ىلع هعومد ترح یتح يکبي

 ةسلاج رثكي ناك- هل مع نع ةبيش يأ نب نوراه نب یسيع نع ٤-

 :هتيب يف رجفلا عولط دعب لوقي اص نب نسح تعم :لاق -لاص نب نسح

 .رفز مث «یتش لاوهآ اهنکلو « یفکل ادحاو الوه ناک ولف !هالاوهأ او

 نايفسل امداخ يبأ ناك :لاق «يسودسلا رقصلا نب دلاخ نع ٥-

 يل تنذأف "”رهظلا رحن يف نايفس ىلع تنذأتساف :يبأ لاق «يروثلا

 مهرس عَمْسَ ا اأ نوب أ :لوقي وهو هيلع تلحادف «ةأرسما

 رظنیو بحتنیو !بر ای یلب !بر ای یلب :لوقی م هرس 4 مهو جَو

 .هيلع قفشنو هل يڻرن يأ (۱)

 .عافترالا نم اهاهتنم سمشلا غلبت نيح :رهظلا رحن (1)
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 ءاكبلاو قرنا اسو _جرلاو فوخلا باتك

 لبقأ مث هللا ءاش مك اسلاح تثكمف ء«ليست هعومدو تيبلا فقس ىلإ

 .كناكمب ترعش ام ؟انهه تنأ مك ذم :لاقف «يعم سلجف «يلإ

 ركذ اذإ ناسح نب ماشه تيأر :لاق ءدلخم نب كاحضلا نع ٦-

 رودت نوع نبا تيأرو «هعومد ليست ىتح ىكب مالسلا هيلع يبلا وأ ةنجلا

 .جرخت الو هينيع يف عومدلا

 فلتخت تح يكبي ينانبلا اتباث تيأر :لاق «دیز نب دا نع -۷

 .هعالضأ

 تابف «ةممح دنع نايح نب مره تاب :لاق «قراولا رطم نع -۸

 كاكبأ ام !يحأ اي :مره هل لاق «حبصأ املف «حبصأ تح ايكاب ةممهح

 دنع ةممح تابو :لاق .بكاوكلا ران اهتحيبص ةليل تركذ :لاق ؟ةليللا

 لاق ‹«حبصأ املف «حبصأ ىتح ايكاب نايح نب مره تابف «ىرحأ ةليل مره

 اهتحيبص ةليل تركذ يح اب :لاق ؟ةليلا كاكبأ ام !يحأ اب :ةمج هل

 5 روکأب اًرمف اًودغ احبصأ اذإ اناكو .هللا ىلإ رشحملل روبقلا رتب

 ءرانلا نم هللا ناريجتسيو «نايكبيو «نافقيف ءاهيلع خفني فيك نيدادحلا

 ناوعدي مث «ةنحجلا هللا نالأسيف «نافقيف «نيحايرلا باحصأ نايتأي م

 .ناقرتفيو « تاوعدب

 نب رماع ىلإ ةممحو ناوزغ قلطنا :لاق ‹يشاقرلا مصاع نع -۹

 .نيطلا نم داّدحلا ةرمجج :روكلا عمج )١(
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 ءاكنلاو ةقربلا en دجرلاو وخلا باتك

 نایکبپ هبابب اسلجف «یکیی هاعمسف «هباب هيلع اقلغم هادجوف «هللا دبع

 ؟امكاكبأ ام :لاقف ءامههوجو ىلع ءاكبلا رثأ ىأرف ءامه نذأ م .هئاکبل

 تركذ ينإ «يناكبأ ام امك ر بخأ :لاق «كئاكبل انيكبف يكبت كانعم” :الاق

 .ميظع رمأب ضخمتل اهنإ :تلقف «ةمايقلا موي اهتحيبص يتلا ةليللا

 وهو سيق دبع نب رماعب لحجر رم :لاق «لوغم نب كلام نع-۰

 حبصأ اذإ ناکو .ةمايقلا موي اهتحيبص ضخم ةليل نم تبجع « يناكبأ

 «مهجئاوح ىلإ اوحرحخ دق سانلا ىأر اذإف «قرطلا نم قيرط ىلإ جرح

 «مهجئاوح يق نوداغلا ادغ !بر ای :لوقيف ءالامش و انیعب : نوبهذي سانلار

 .ةرفغملا كلأسأ تودغو

 ناك ام :زيزعلا دبع نب رمعل ليق :لاق «ريثك نب هللا دبع نع ١-

 ةليل رك ذا !رمع اي :لاقف «يل مالغ برض تدرأ :لاق ؟كتبانإ ودب

 نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك :لاق «يعازوألا نع -۲
 «ةمايقلا اهحابصف «ةعاسلاب ضخمت ةليلب كركذأ ىنإف ؛دعب امأ :ةاطرأ
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 هكبلاو ةفرلا ةلاسر جرلاو فوخلا ب

IESG 

 اسفنت سفنت مث ءاصحلا ين هجمي مث اهءام صمي وهو «""ةلبلب هدي يفو
 نأ ول «ةايح بولقلاب نا ول :لاق مث ءهابکنم دعر یح یکب مث ءادیدش

 ضخم ةليل نإ «ةمايقلا موي اهتحيبص ةليل نم مكتيكبأل ؛احالص بولقلاب

 «ةيداب ةروع هيف رثكأ طق مويب قئالخلا عم ام «ةمايقلا موي ةحيبص نع

 .ةمايقلا موي نم ةيكاب نيع الو

 .ءاملا هنم بصني لبلب هبنج يف نازيكلا نم برض :ةلبلبلا )١(
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 اكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 ملسو هيلع هللا یلص مدآ ءاکب

 ناک ٤ مدآ مکابأ نِإ» :لاق ل يبلا نع بعك نب يأ نع ٤-
 ‹«ةروعلا ايراوم ءرعشلا ليوط ناكو ءاعارذ نيتس «قوحسلا ةلخنلا لغم الاوط

 ‹ةرجش هتيقلف «ةنجلا يف ابراه جرخف ءهتأوس هل تدب ةئيطخلا باصأ املف

 نکلو !بر ای ال :لاق ؟ينم ارارف !مدآ اي :هيلإ هللا یحوأف «هتیصانب تذخأف

 هللا ثعب ءهتافو ترضح املف «ضرألا ىلإ هللا هطبهأف :لاق .هب تئج امم ءايح

 :لاقف «مهنود لخدتل تبهذ ةكئالملا ءاوح تأر املف ءةنجلا نم هطونحو هنفكب

 ينباصأ امو «كلبق نم الإ تيقل ام تيقل امف يير لسر نيبو ينليب لح
 نم رتو يف هونفكو ءارتو ردسلاو ءاملاب ةكئالملا هتلسغف «كيف الإ ينباصأ ام

 ١ : ا
 (هدعب نم مدآ دلو ةنس هذه :اولاقو .هودفدو هل اودحلأو «بايثلا

 تربک مک :هل تلق :لاق «نسحلا نع دعس نب نامثع نع 0

 .تاريبكت عبرأ هيلع اوربك :لاق -هيلع هللا یلص مدآ ىلع ينعي- ؟هيلع ةكئاللا

 خيشلا وبأو ١٤١١/١ ريسفتلا يف متاح يبأ نبا هجرحأ ةبراقتم ظافلأب ثيدحلا اذه يور (۱)

 .حصأ فوقوملاو ءاعوفرم يور ۲٠۷/۲: ريسفتلا يف ريثك نبا لاق ٠٠١١/١ ةمظعلا يف
 دهزلا يف دمحأ هجرحأ امك .نسح متاح يبأ نبا دانسإو ۳1۷/١: حتفلا يق ظفاحلا لاق

 ي ريرح نباو ٠٠۲/١ سودرفلا ين يمليدلاو ٠٠٠/۳ فنصملا يف قازرلا دبعو ۳
 ۲٠/٤ ةراتحخملا ىف ءايضلا هححصو ٠٤١/۳ لماكلا يف يدع نباو ١ خيراتلا

 .نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا حيحص لاقو (ةفلتخ ظافلأب) ١-۹1 مكاحلاو

 .ةليوطلا يأ :قوحللا
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اجولاو فوخلا ب باتک

 .هيلع هللا ىلص مدآل دجلأ :لاق هبط د يبا نع - ~۹

 يهن يتلا ةرجشلا نم مدآ لكأ امل :لاق هه سابع نبا نع -۷

 بر :لاق ؟ينتيصع نأ ىلع كلمح ام :هل ىلاعتو كرابت هللا لاق ءاهنع

 الإ عضت الو ءاهرك الإ لمحت ال نأ اهتبقعأ ينإف :لاق .ءاوح يل هتنيز

 :امه لاقف «تنر كلذ ءاوح تعمس املف .نيترم رهشلا يف اهتيمدو ءاهرك

 .كتانب ىلعو “”ةنرلا كيلع

 :لاق [ه«:فرال] 4 اًمْهَساَبل اًمّهَنَع عري :هظ سابع نبا نع -۸

 رفظلا كرتو ءامهنع عزن ةعيطخلا اباصأ املف «”رفظلا امهسابل ناك

 .ةركذت

 یتیصع !مدآ اي : هللا لاق :لاق ‹ليعامسإ نب رضنلا نع -_۹

 .ابذاك كب مسقي ال ادحأ

 «ماع ةئامتالت ةنحجلا نم طبهأ نيح مدآ یکب :لاق ‹نسحلا نع -۱ ۰

 .هعومد نم بيدنرس ةيدوأ ترح تح

 مدآ ءاكبب ضرألا لهأ ءاكب لدع ول :لاق «طباس نبا نع -۱

 .ةنيزحلا ةحيصلا :ةنرلا )١(

 .هتفاثکو هئافصو هضايب يف رفظلا هبشي ءيش يأ (۲)
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 نیح هعومد هب حسم رجح اب مدآ لزن :لاق 4ظ سابع نبا نع ۲

 طبهأ نيح ةنجلا ىلع مدآ ىكب :لاق «هبنم نب بهو نع - ۲۳

 عفر امو «ماع ةئامنالث ةنحلا ىلع مدآ ىكب :لاق «بهو نع ٤-

 .ةئيطالا باصأ ام دعب ءامسلا ىلإ هسأر

 «ةنس ةئام هتئيطحن ىلع مدآ یکب :لاق «ملسأ نب دیز نع ٥-

 .هبر نم ءايح كلذ دعب ءامسلا ىلإ هسأر عفر امو

 ةئامنالث ةنحلا نم طبه امل مدآ ىكب :لاق «يشاقرلا ديزي نع ۳١-

 لوطب ضرألا يف نم تيذآ دق :هدلو ضعب هل لاقف «ةعمد هل ًاقرت ال ةنس

 .شرعلا لوح ةكئالملا تاوصأ ىلع ىكبأ انأ :لاقف «كئاكب

 هل ليق «ةنجلا ىلع مدآ ءاكب لاط ا :لاق ‹ىشاقرلا ديزي نع -۷

 اهيف «ةبيط اهتبرت راد يف يبر راوح ىلع يكبأ اغنإ :لاقف «كلذ يف

 .ةكئالملا تاوصأ

 ةنس نيعبرأ ضرألا ف مدآ ثكم :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۸

 دق :ءاوح هل تلاقف «ةعمد هل اقرت امو «هحضاو نع يدبي ام

 .(كحضلا دنع ودبت يتلا يهو) هنانسأ يأ )١(
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 ءاجرلاو فوخلا باتك

 :لاق .مهتاوصأ انعمسي نأ كبر عدا «ةكئالملا تاوصأ ىلإ انشحوتسا

 .تعنص ام ءامسلا مدأ ىلإ يسأر عفرأ نأ يبر نم ييحتسأ تلز ام

 ال ةنس ةئامتالث ىكبف «ةنحلا نم مدآ طبهأ :لاق «نسحلا نع -۹

 .اهیلع هدي عضی الو «ةأرملا لإ تفتلي الو ييامسلا ىلإ هسأر عفري

 هنإ لاقي :لاقف «مدآ رکذ نایفس تعم” :لاق ‹«يديمحلا نع --۰

 امو «نالودح ههجو يٿ راص تح «ماع ةئاشالت دنا لبج ىلع یکب

 .كايبو هللا كايح :لاقف «كلملا هاتأ ىتح كحض

 .اماع نيتس ةنحلا ىلع مدآ ىكب :لاق «ةيطع نب ناسح نع ١-

 ام دعب هسأر اسکنم مدآ ثکم :لاق «هبنم نب بهو نع -۲

 :يداني «عمد هل ًاقري الو ءءامسلا ىلإ رظني ال «ماع ةئام ةنحلا نم طبه

 رفعت لاو :ءالبلا يلع ذوحتساو «سيلبإ ينلزتساو «ءاوح ينترغ !يفإ
 د و

 رفغ دق !مدآ اي :يدونف [؛۷:درم] 4 جز نیرسلخلآ نم نڪ ىنمحرتو یل

 .هبر نم ءايحتسا ماع ةئام كلذ دعب ىكبف «كل

 ال ثكم ضرألا ىلإ مدآ طبهأ امل :لاق «هبنم نب بهو نع -۳
 سكنم ميظك نوزحم وهو عباسلا مويلا يف هيلإ هللا علطا «هعومد هل أقرت

 ةيلبلا هذه امو ؟كب ىرأ يذلا دهجلا اذه ام !مدآ اي :هيلإ ىحوأف «هسأر

 .ريغصلا رهنلا :لودجلا )١(
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 «يتئيطح ب تطاحأو ‹«يتبيصم تمظع !يهإ :مدآ لاق ؟اهؤالب كب يتلا

 راد يقو «ةماركلا دعب ناوملا راد ين ترصف «يبر توكلم نم تحرحأو
 يقو «ةحارلاو ضفخلا دعب ءانعلاو ”بصنلا راد فو «ةداعسلا دعب ءاقشلا

 ‹ةنينأمطلاو رارقلا دعب "نعظلاو لاوزلا راد يفو «ةيفاعلا دعب ءالبلا راد

 ؟يتئيطح ىلع يكبأ ال فيكف ءءاقبلاو دلخلا دعب ءانفلاو تولا راد فو

 :هيلإ يحوأف ؟ةبيصملا هذه ربتجأ نأ يل فيك مأ ؟يسفن نزحت ال فيكو

 «يقلخ ىلع كتيفطصاو «يراد كتللحأو «يسفنل كعنطصأ ملأ !مدآ اي

 ملأ ؟يطخس كترذحو «يتبحم كيلع تيقلأو «يتماركب كنصصحو

 يف كت ملأ ؟يتكئالم كل دجسأو «يحور نم كيف خفنأو «يديب كقلحأ

 ‹«يدهع تيسنو «يرمأ تيصعف «يتمحر یهتنمو «يتمارك ةحوبحب

 ول قتزعوف ؟يتمقن ركنتست فيكف ؟يتيصو تعيضو «يطخسل تضرعتو

 ال ءراهنلاو ليللا يننوحبسيو يننودبعي كلنم مهلك الاجر ضرألا تألم

 :لاق « نيئطاخلا ةآلا نيصاعلا لزانم مهتلرنأل «ينوصع مث «نورتفي
 ةيدوأ يف هعومد يرحت دنا لبج ىلع ماع ةئافالث كلذ دنع مدآ یکبف

 مؤي جرح مت :لاق ءاذه مکبیط راجشأ عمادملا كلتب تتبنف :لاق ءاملابج

 نكاسم اذ هيمدق عضوم نوكيف «ةوطخلا وطخي لعجف «قيتعلا تيبلا

 .بعتلا يأ )١(

 .لحتراو راس :نعظ (۲)
 .نورسکنی الو نوفعضي ال (۳)
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 ءاكنلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

۶ 

 ءاًعوبس فاطف «تيبلا ىتأ تح «يراربو “”روافم امهنيبو «نارمعو

 قح ادحاس یکبف «یلص مث «هیتبکر ىلإ هعومد ې ضاَحخ یتح یکبف
 تمر دق !مدآ اي :كلذ دنع يدونف «ضرألا ىلع ترجو هعومد تضاف

 كناحبس «تنأ الإ هلإ ال :لاقف كبنذ ترفغو «كتبوت تلبقو «كفعض

 باوتلا تنأ كنإ ىلع بّعف «يسفن تملظو ءاءوس تلمع «كدمحبو

 :لاق !نيمحارلا ريخ تنأف ينم راو «نيرفاغلا ريخ تنأف يل رفغاف «ميحرلا

 هللا كاّيح :لاقف «ُكّلَلا هاتأ تح «هحضاو نع يدب ال كلذ دعب ثكمف

 .كحضف :لاق .كايبو مدآ اي

 هذه ام !مدآ ای :مدآ ىلإ هللا یحوُا :لاق «هبنم نب بهو نع ٤-

 نم يج ورح :لاق ؟كب تطاحأ دق يتلا ةيلبلاو «كهحوب يتلا "ةبآكلا

 مدآ نإ مث :لاق ءءاقشلا راد ىلإ ميعنلا راد نمو «ءانفلا راد ىلإ ءاقبلا راد

 يداو يټ هعومد ترج تح ‹يكبي ماع ةئام دنملا لبج ىلع ةدجس دجس

 «لفنرقلاو ينيصرادلا مدآ عومد نم يداولا كلذب هللا تبنأف «بيدنرّس

 !مدآ اي :لاقف «هاتأ لیربحج نإ مث «سيواوطلا يداولا كلذ ريط لعحو

 «اعوبس هب فاطف «تيبلا ىتأ مث «هسأر عفرف .كل رفغ دقف «كسأر عفرا

 هيف ىلصف «ماقملا عضوم ىتأ مث «هيتبكر ىلإ هعومد يف ضاحخ تح هما امف
 ضرألا لإ هعومد ترج یتح یکبو «نیتعکر

 .رفقلا ةيربلا :ةزافملا )١(

 .نزحلا نم راسكنالاو لاحلا ءوس (۲)

Té 



 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 هينیع نم ئرج تح «يکبي ماع ةئام ماق مدآ نأ ؛ءاطع نع ٥-

 ءرومنلا امهعابس «نارجلب رحآلاو «دفرا امهدحأل لاقي «نایداو

 ةئاملا كلت ناك ٠ وجنلألا اهرجشو «توقايلاو ردلا امهضارضرو

 .هدحخ تحت هدي «نيزحلا ةسلح هتسلح ماع

 ماع ةئام هيمدق ىلع "نفص مدآ طبهأ امل :لاق ءاطع نع -

 .ةكئالملا هب تذأت یتح ‹ هتئیطح ىلع يکبي

 يأ !مدآ اي :هّللا هادان :لاق «فسوي يأ لاخ بلاط يبا نع -۷

 نم جرحا :لاق .يل تنك راجلا معن يديس :لاق ؟كل تنك راح

 .هیلحو هجات هبلسو «يراوح

 عيمج هنع طقاست ةرجشلا نم لكأ امل مدآ نأ ؛دهاحم نع -۲۸

 ال لعجو ءليلكإلاو جاتلا الإ اهتنيز نم ءيش هيلع قبي ملف «ةنحلا ةنيز
 :لاقو ءايكاب ءاوح ىلإ تفتلاف «هنع طقس الإ ةنحلا قرو نم ءيشب رتتسي

 !مدآ اي :تلاق «ةيصعملا مۇش لوأ اذه « هللا راوج نم جورخلل يدعتسا

 ىلع امهم اق امل سيلبإ نأ كلذو- ابذاك هللاب فلحي ادحأ تننظ ام

 هب تقلعتف «نيماعلا بر نم ءايحتسا ابراه ةنحلا يف مدآ قلطناو -ةرجشلا

 الا. هيلع يرجي يذلا اصحلا :ضارضرلا 0(

 .روخبلا دوع :جوجنلألا )۲)

 .هيمدق فص :لجرلا نفص ٠)۳(
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 كبلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باثك

 هسأر سكنف «ةبوقعلاب لجوع دق هنأ مدآ نظف «اهناصغأ ضعبب ةرجش

 كنم ءايح لب :لاق ؟ينم ارارف !مدآ اي :هللا لاقف !وفعلا !وفعلا :لوقي

 امهنإف ؛يراوحج نم ءاوحو مدآ اجرخأ :نيكلملا ىلإ هللا ىحوأف .يديس

 نع ليلكإلا ليئاكيم لحو «هسأر نع جاتلا ليربح عزاف .ينايصع دق

 عوحملا راد ىلإ سدقلا توكلم نم طبهأ املف :دهاجب لاق .هنيبج

 تح هیتبکر ىلع هسأرب یمر دق «ةنس ةئام هتئيطحخ ىلع ىكب «'ةبغسملاو

 رقن يف عمدلا عقن ىتح «هعومد نم اراجشأو ابشع ضرألا تتبن

 نم برشف «شطعلا هدهجأ دق ميظع رسن هب رمف «ءاهتيفقأو "مهالجلا
 كلبق ضرألا هذه يف ينإ !مدآ اي :لاقف ءرسنلا هللا قطنأو «مدآ عومد

 نوطب نم تبرشو ءاهبرغو ضرألا هذه قرش تغلب دقو ماع يفلأب
 بيطأ الو بذعأ ءام تبرش ام ءاهراحب فيسو ءاهابج ناردغو «اهتيدوأ

 دحت نيأ نم ؟لوقت ام لقعتأ !رسن اي كحيو :مدآ لاق ءءاملا اذه نم ةحئار

 رمأ عمد يأو ؟نييصاع نيدخ ىلع ىرجو «هبر ىصع نم عمد ةبوذع

 «يبر تيصع ينأل ينريعت كنأ رسنلا اهيأ كب نظأ نكلو ؟صاع عمد نم
 !مدآ اي :رسنلا لاقف .ةنكسملاو سؤبلا راد ىلإ ةمعنلا راد نم “”تحجعزأف

 .ةعاجلا :ةبغسملا )١(

 .اهوحنو ضرألا يف ةريدتسملا ةريغصلا ةرفحلا :ةرقن عمج (۲)

 .ةمخضلا ةرخصلا :مهلجلا عج (۳)

 .تدرط يأ )٤(
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 ءاكنلاو ةقرلا ةلاسر اجواو فوخلا باتك

 معط تدحجو اذكه نكلو «كريعأ امف «رييعتلا نم تركذ ام امأ

 لجوف «هبنذ ركذو «هبر ىصع دبع عمد نم بذعأ عمد يأو «كعومد

 .هبر نم افوخ هتئیطخ ىلع یکبو «همسحج عشحخو «هبلق

 نيح مدآ هلکأ ءيش لوا نإ :لاق «ةحلط يأ نب يلع نع-۹

 امك كلذ نم هذحأ طوغتي نأ دارأ ال هنأو «”ىرثمكلا ضرألا ىلإ طبهأ

 قح «عنصي فيك يردي ال ءابرغو اقرش بهذف «ةدالولل ةأرملا ذخأي

 املف «هنم كلذ جرخف «مدآ هل "یعقأف ءهيلع هللا ىلص ليربح هيلإ لزن

 .ةنس نيعبس يكبي ثكم «هحير دحو

 نم السن انک !ينب :هنبال مدآ لاق :لاق «يلصولا حتف نع ٠-

 سيلبإ انودع انابسف «مهئاذغب انيذغو «مهقلخك انقلحخ «ءامسلا لسن

 ىلإ درن ىقح «بصنلاو ءانعلاو محلا الإ ةحار الو جرف انل سيلف «ةئيطخلاب
 .اهنم انحرحخأ يتلا رادلا

 ىلع ينزح هللاو لاط :هنبال مدآ لاق :لاق ‹« يلصوملا حتف نع ۳

 .كسفن "تقهر اهتيأر ولف « ءاهنم تجرح راد

 .صاجإلا يأ (۱)

 .هيذخفو هيقاس بصنو هيتيلإ ىلع سلحج :هسولح يف ىعقأ (۲)

 تح رح يأ )۳(
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

TOA TT ETE TT TO ET 
 ی و ا ا و د ر د

O OG TT O O TT TEL EE 
  ONEN O SOON TEONEKORDNERGي

 ملسو هيلع هللا یلص حون ءاکب

 لزنأف «هنبا يق احون هللا بتاع امل :لاق «درولا نب بيهو نع -۲

 «ماع ةئاالث یکب [««:رم] 4 ج, نيلهجلا نم َنوكت نأ كظعأ نإ :هيلع

 .ءاكبلا نم لوادجلا لاثمأ هينيع تحت راص تح

 هنأل هيلع هللا ىلص احون ىم امنإ :لاق «يشاقرلا ديزي نع -۳

 .احاون ناک
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 لاو ةقرل ر و فوج ءاكنلاو ةقرلا ةلاس ءاجرلاو فوخبلا باتك

 هحونو هيلع هللا یلص دواد ءاکب |

 نإ :لوقي «يدسلا تعم :لاق دايز نب بلطلا نع ٤-

 نم ةمامح ةروص يف «بارحا يف وهو هيلع هللا ىلص دواد ىتأ ناطيشلا

 اهيلإ رظنف «بارحلا باب ىلع عقو ىتح «ؤلؤل نم ناحانج اه «بهذ
 املف «لستغت ناتسبلا يف يهو ةأرملا كلت ىلع فرشأ ىتح تراطف «دواد

 ثعبف «زاغ اهجوز نأ ربحأف ءاهنع لأسف ءاهللجف اهرعش تحرأ هتأر
 حتفف «هثعبف . .اذك هجو يق (اي يروأ) ثعبا نأ شيجلا كلذ ريمأ ىلإ د واد

 ملو لتق ة هجولا كلذ ىلإ ثعب نم لكو «توباتلا ىلإ هثعبا :بتكف هيلع

 .لتقف «عحرب

 يف ناكلملا هاتأ :لاق «هريغ وأ ميلس يبأ نب ثيل ينثدحف :بلطم لاق

 لاقف «هللا باتك يف ةيآلا هيلع اصقف ءامهنم عزفف «نيمتعم نيلجر ةروص

 ةيحللاو فنألا ينعي- انه برضن اذإ :لاق .معن :الاق .كاذك :دواد امف

 نيعبرأ رخف «دواد فرعف «اراطو .برضت نأ قحأ تنأ :الاقف -نيبحجلاو

 عئاحأ :هيلإ هللا ىحوأف «هعومد نم بشعلا تبن ىح «ادحاس احابص

 ىحوأف «بشعلا قرتحا ةقهش قهشف :لاق ؟كرصنأف مولظم مأ ؟كمعطأف

 تنو يل رفغت فيك :لاق .كسأر عفراف «كل ترفغدق ينإ :هيلإ هللا

 تملع نآلا :لاق .يل كبهي هيلإ بلطأو هل رفغأ :لاق ؟لدعلا مكحلا

۳۹ 



 اكبلاو ةفرلا ةلاسر : ءاجرلاو فوخلا باتك
ESE 
0 E 

 كسر عفرا :لاقف «اموي نيعبرأ ادجاس رح :لاق «ةداتق نع ٥-

 هل يضقأ :لاق ؟لدعلا مكحلا تنأو فيك :لاق .كل ترفغ دقف

 تملعو «یسفن تباط نآلا :لاق .یضري تح هبیثأ مث «كبنذ هبهوتسأو

 .ناميلس مُأ يهو :لاق .يل ترفغ دق كنأ

 نوئالث هلوحو بارحلا يف یلصی دواد ناک :لاق «نايفس نع حس٣

 فحل ال ظ:الاقف ءامهنم عزفف «بارحلا نالحر هيلع روستف «هنوسرحي افلأ

 هلوق ىلإ [۲٠:س] 4 َحْلاب اَتَتْيَب ہکخاَف رعب لع اتضْعَب عب ناّمصُخ

 تبن تح < يكي هليل نیعيرأ دجسف ٠ما ا ۾ باتو اًعڪار رخو

 راع مأ ؟ىقستف ناشطع ما ؟معطتف عئاحأ !دواد اي :لاق .رکذت يتئيطحخ

 .-سبي يأ- هلوح ام جاه ةبحخ بحنف :لاق ؟ىسكتف

 ضرألا لهآ ِءاکبب دواد ِءاکب لدع ول :لاق «طباس نبا نع ¥

 .ضرألا لهأ ءاكبب هيلع هللا ىلص دواد ءاکب لدعل ؛مدآ دعب

 ال يكل هفك يف هتثيطح شقن دواد نأ ؛ يناسارخلا ءاطع نع -۸

 .هادی تبرطضا اهآر اذإ ناک و «اهاسنی

 «هفك يف هتئيطح لعحي نأ هبر دواد لأس :لاق «دهاحم نع -۹

 هتميطحخ رصبأ الإ ءيش لإ هدي دعب الو «ابارش الو «اماعط لوانتي ال ناکف
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 كيلاو ةقرلا ةا جرلاو فوخلا باتک

 ىلإ رظنيف «هلوانتي «هقيرهيف ءام هاثلث حدقلاب يأ اعر ناکف :لاق «هاکبأف

 .هعومد نم ضيفي تح هتفش ىلع هعضی الف «هتغیطح

 اكا دواد ينيع لغم نإ» :لب لاق :لاق «ىعازوألا نع-٠

 یف ءالا دودخأک ههجو يف تددخ عومدلا تناک دقلو «ءام نافطنت نیتبرقلاک

 5 ضرألا

 «ادحجاس امو نیعیرآ دواد رحخ :لاق «بابحخ نب سنوي نع ۱

 الو «عمدلا " 'قرو «نیبحلا حرق !بر ای :لاق «هلوح بشعلا تبن یتح

 ؟ىقستف نآمظ مأ ؟معطتف عئاحأ !دواد اي :هل ليقف .رکذت یتیطح یر

 دنع هل رفغف :لاق كانه ام جاه ةبحن بحنف :لاق ؟رصنتف مولظم مأ

 ..كلذ

 :كلملا هل لاق ىتح هسأر عفري م :لاق «هبنم نب بهو نع -۲
 ال هتايح ثكمف «هسأر عفرف :لاق ؟ةيصعم هرحآو «بنذ كرمأ لوأ

 الو «هعومدب هلب الإ اماعط لکأی الو «هعومدب هجزم الإ ابارش برشی
 .هعومدب -كرابملا نبا كش- هارعأ وأ «هارغأ الإ شارف ىلع عجطضي

 .فاحل هقفدی ال ناکف «مرهناف

 دهزلا ق دمحأ هجرحأ :۷./|ه ردلا يف يطويسلا لاق «فیعض هدانسإو لضعم ثیدح 0(

 .نارطقت يأ :نافطنت .۱۸۳/۲ رداونلا ف يذمرتلا ميكحلاو

 .عطقناو فح يأ (۲)
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ققح ةليل نيعبرأ دواد دجس :لاق «يميتلا ناميلس نع - ۴

 :لاق «هینیع ع ومد نم بشعلا تبنو «هاتبکر تربدو «هتهبج تربد
 .ةئيطخلا نع ينتزجح تئش ول !بر اي :لاقف «ءاعدلا نم وحن يف ذحأف

 هللا همحرف :لاق «ةحايتلا نم وحن يف ذخأ «هل باجتسي ال هنأ ىأر املف

 رفغت فيك !بر اي :لاق .كل رفغ دقف كسأر عفرا !دواد اي :هل ليقو

 «يل هبهيف «هايإ كملظ انالف بهوتسأ :هل ليقف ؟لدع مكح تنأو يل

 تملع نآلا !بر اي :لاقف .ىضري تح يلبق نم هيطعأ مث «كل رفغأف

 .هسأر عفرف .يل ترفغ دق كنأ

 قراف تح كلذ دعب دعري لاز ام :لاق «يميتلا ناميلس نع - ٤

 عومدب هجزم الإ ابارش برش امو «كلذ دعب ىشنأ ىلإ لصو امو ءايندلا
 .هبنی

 ةليل نيعبرأ دواد رح :لاق «ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع ٥-

 . ىل نم ةداحل هتیبج يت امو هسأر عفرف «يکبي ادحاس

 .ءاطخلا دواد :هفک ي دواد بتک :لاق «هبنم نب بهو نع ٦-

 يق شقن دواد نإ :لاقي ناک :لاق «نايفس نع يديمحلا نع -- ۷

 .هعومد تجاهو هادی تبرطضا اهآر اذإ ناکف ؛ هتئیطحخ هفک

 .تحرحجو تصرق يأ (۱)

 .هلازه محللا نم ءيش هيلع سيل يأ (۲)
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 هكبلاو ةفرلا ةلاسر دجرلاو فوخلا بانك

 ةئيطخلاب دواد ردص قاض :لاقف «ىرحأ ةرم نايفس ركذو :يديمحلا لاق

 .'ىلكفلا خرصت امك خرص اهيلإ رظن اذإ ناكف «هفك يف اهشقن ىقح

 ءاهاسنی ال يکل هفک ين هتئیطحخ دواد شقن :لاق «دهاحم نع ۸
 هفک تبرطضااهآر اذإ ناکف

 تبصن :لاق «دواد نأ يتغلب :لاق «يلمرلا ةمادق يبأ نع -۹

 .اهريغ ي عقأف ءاهنع لفغ ال يکل ؛ينيع بصن يتتيطح

 هافکو هتهبج تربد یقح دواد دجس :لاق «داور يبا نبا نع 0.

 ناکف «هینیع عومد نم بشعلا تبن تح دجاس وهو یکبو «هاتبکرو
 راع ما ؟یقستف نامظ ما ؟معطتف عئاحأ :هل لاقيف .!بر اي :يداني

 بشعلا نم دوعلا زهي ةرفزلا رفزي ناكف «هتعيطخب ركذي الو ؟ىسكتف

 .بشعلا نم هلوح ام قرحيو قرتحیف

 لبي یتح يکبب اڪ اکا دواد ناک :لاق «هبنم نب بهو نع - ۱

 يکبي مث «هعومد نم بشعلا تبني تح يکبيو «هعومد نم هيدي نيب ام

 .هتوق عطقنت تح
 ‹هتوص عفري ةالصلا ىلإ ماق اذإ دواد ناك :لاق «بهو نع -۲

 ققح اعكار يكبيف «عكر ي مث «ضرألا ىلإ هعومد يرحت تح امئاق ىكب
 .عمدلا ىلع دجس «دجس اذإف «ضرألا ىلإ هعومد ليست

 .اهجوز وأ اهدلو تدقف يتلا (۱)
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 دامرلاب ةوشح ةيشح دوادل ناک :لاق «هبنم نب بهو نع -۳

 هبلغت مث «هدوجس عضوم لتبب قح يکبيف «دجسي ناکف ءاهيلع يلصي

 :هدوجس يف يداني ناك و «هتحت نم ةيشحلا لتبت تح يرجتف «عومدلا
 نآمظأ !دواد اي :هل ليقف !رفغت م يتئيطحو «ةعمدلا تفجو «نيبحلا حرق

 هئاکب ىلع ءاکب دادزاف :لاق ؟یسکتف راعُا ؟معطتف عئاحجأ ؟یقستف

 .هل رفغف «محر كلذ دنعف :لاق .بيحنلا عطقنم دنع نينألا يف ذحأو

 تح یکب مث «دامرلاب شرف ةعبس اشح دواد نا ؛تباث نع ٤-

 .هعومد اهب ذفنأ

 لعح دواد ىلع هللا بات ال :لاق «هيبأ نع رذ نب رمع نع ٥-

 « وسم شرفب رمو «هئاکبل امویو «هئاسدل امویو «هئاضقل اموی
 ناکف ءاهاسنی المل هفک یف هتئیطحخ بتکو «دامرلاب هل تیشحو تعطقف
 طاحو «ءءانإ المي تح ىكب هتئيطح ىلإ رظنف حدقلا ذخأف ىقستسا اذإ

 فالآ ةعبرأ هيلإ لزنيو «هشرف ىلع هئاكب موي سلجي ناو «دامرلاب هماعط
 ضرألا ىلإ هعومد لصتو «هشارف لبي یتح يکبي ناکف «هعم نوکبی دباع

 .هشرف تحت

 .وشح شارف يأ (۱)

 .رعش نم ءاسک وهو حسم عمج (۲)
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر هجولاو فوخلا بانک

 عزف ‹«نوعش هل لاقي هل امالغ اغد دواد نأ ؛ديعس يأ نع - ۳۹

 نآلا يندق :لاقو ‹«طيرشب هطسو طبرو ءايذوح هسبلأو كلما بایث هنع

 .ادحاس رخف «بارحلا ىلإ هداقف :لاق .ةبوقعلا لإ بيرملا داقي امك

 قلاخ ناحبس :دواد لوق نم ناك :لاق «ةكتاعلا يبأ نع - ۷

 تركذ اذإو ءاهبخرب ضرألا يلع تقاض يتئيطحخ تركذ اذإ !يهإ «رونلا

 ءابطأ لأسأ تحرح !يفإ «رونلا قلاح ناحبس «يحور يلإ دترا كتمحر

 .ينلدي كيلع مهلكف ؛يتيطحخ يل اووادي نا دير كدابع

 موي دوادل ناک :لاق «زرحم نب ناوفص نع ينانبلا تباث نع - ۳

 :لاق .هوأ الأ لبق هللا باذع نم هوأ « هللا باذع نم هوا :لوقيف هيف هوأتب

 .ماقف ءءاكبلا هباغف «موي تاذ هسلحم يف ناوفص اهرکذف

 تعلحت هللا باذع ركذ اذإ دواد ناک :لاق « ینانبلا تباث نع -۹

 .تعحارت هللا ةحر ركذ اذإف ءرسألا الإ اهدشي ال «هلاصوأ

 اهنم هللا فاخیف «هبونذ رکذی دواد ناک :لاق «تباث نع -۰

 لهأ ىلع هتفأرو هللا ةدئاع ركذي مغ ءاهعضاوم نم هؤاضعأ جرفت افوح

 .هناكم ىلإ وضع لك عحجريف «بونذلا

 هديب ءانإلا ذحأ اذإ دواد ناك :لاق «فاطع يأ نع -۱

 .هعومد نم ءانإلا ضيفي تح یکب ‹«برشیل

 ءانإلاب ىتؤي هيلع هللا ىلص دواد ناك :لاق دهام نع-۲
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 دلاو ةقرلا ر رلاو فوخل اكنلاو ةفرلا ةلاس اجرلاو فوخلا باتك
ESOS ر و م اک رجا EER 

 ةبحنلا بحتنيف ؛هتئيطحخ رك ذي مث «هفصن وأ هثلث الإ برشي امف «برشيل

 .هعومد نم هال یقح همتی ام مث «ضعب نم اهضعب لوری هلصافم داکت

 تح هؤاكب رثك ؛ةيمطخلا دواد باصأ امل :لاق «نسحلا نع -۳

 رمأ دق ناكو «دامرلا هشرف وشح لعجف ثلا رمأف «هشرف تدسف

 هعضو هب هاتأ اذإ ناكف «ءانإلا فصن الإ هبارشب هیتأي الأ هبارش بحاص

 نم ضيفيو ءءانإلا ئلتمي قح يكبيف «هتفيطحخ ركذي مث «هتحار ىلع
 .برشي مث ءءانإلا قوف عومدلا

 ةرثك ىف بتوع اذإ دواد ناك :لاق «ديبع نب ليعامسإ نع ٤-

 لاعتشاو ماظعلا قارتحا لبق ءءاكبلا موي لبق كبأ ينوعد :لاق «ءاكبلا
 مهرمأ ام هللا نوصعي ال دادش ظالغ ةكئالم رمؤي نأ لبق «ىحللا

 .نورمۇي ام نولعفيو

 ام ناك دواد نأ ؛هناوخإ ضعب نع ملسم نب ديلولا نع ٥-

 جرخيف ءاحئاس سدقملا تيب لابج نم جرخيو ءاهب قيضيف هتئيطحخ رك ذي
 !كيلإ :دواد لوقيف «'نانشلا مهنأك ناريغلا نم ليئارسإ ينب دابع هيلإ

 نوکبیو «هنوعبتیف :لاق «هتئیطحخ ىلع يكبي ءاطخ لك ديرأ اإ !مكيلإ

 .هئاکہب

 «ليللا رخآ يق ةدجس دوادل تناک : لاق ہک و سابع نبا نع - ~۳ ٦٦

 .ةريغصلا قلخلا ةبرقلا وهو نش عمج )١(
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 هاكبلاو ةفرلا ةلاسر ۰ اجرلاو فوخلا بانك

 «هل نتصنأ الإ رحب الو رب يق ةباد قبت م «كلذ ناك اذإف ءاهيف يكبي

 .نیکبیو هتوص نعمتسي

 ترفن «ةئيطخلا دواد باصأ امل :لاق «ريثك يبأ نب ىحي نع - ۷

 هللا درف .اهب سنآ يک شحولا يلع در !يهإ :یدانف «هلوح نم شحولا

 هتوص عفرو :لاق «هوحن نعام نيغصأو «هب نطحأف «شحولا هيلع

 !دواد اي !تاهيه !تاهیه :هنيدانف «هسفن ىلع ءاكبلاو «روبزلا ارقي

 .كتوص ةوالحب ةعيطنلا تبهذ

 ٠[ اإ 4 عم ىبوَأ لابجنب ) :هلوق ي هبنم نب بهو نع - ۸

 یدان اذإ ناکف «كلذ ىلع كدعست ٠[ ابس]  ّرمّطلاو ل .هعم يحون :لاق

 :لاق «هقوف نم هيلع ريطلا تفكعو ءاهادصب لابحجلا هتباجأ ةحاينلاب

 .كاذ نم هعمست يذلا لابجلا یدصف

 ريطلا تعرصت ارق اذإ دواد ناک :لاق «هبنم نب بهو نع -۹

 تبني تح يکبي ناکو «هتوص نسحل ؛ يرحت يتلا هايملا تفقوو «هلوح

 .هلوح بشعل

 «هتوص عفر اذإ ناك دواد نأ ينغلب :لاق ‹يعازوألا نع ۷

 نا لبق الزه اهضعب تومي یتح «هبارحم لوح عابسلاو شوحولا تفكع

 .هقرافي

 هتوص عفر اذإ ثا دواد ناک :لاق «هبنم نب بهو نع -۴۷۱
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر دجرلاو فوخلا بانك

7 E TI E TEN RECS FE PRT Fra OT û 
NEN OSS ORSON | 

 ؟لجح ام :رسجل تلقف :دمحم لاق «لجح الإ ءيش هعمسي م «روبزلاب

 ةءارقب هتوص عفر اذإ دواد ناك :لاق «ملسأ نب ديز نع-۲

 عرصت ققح هبارع لوح هيلع تفكع مث ءاهراكوأ ريطلا تكرت «روبزلا

 يأ اذإ ناکو ‹«ضرألا ىلع هعومد يرحت تح يكبي ناكو «هتءارق نم

 .هعومدب هبارش جزع تخ یکب بارشلاب

 الزه شوحولا تتام ؛ًأرق اذإ دواد ناك :لاق «رضم نع -۳

 .هتوص نسح نم هبارح لوح

 ءاهراكوأ ريطلا تكر ت أرق اذإ دواد ناك :لاق «مثق نع ٤-_-

 .هتءارق نم الزه تتوم ام رف :لاق «هب طیحت یتح اهناطوا شوحولا تکر تو

 .حاونلا یمسی دواد ناک :لاق «بشوح نب رهش نع ٥ - 

 «هسفن ىلع ءاكبلا لاطأ امل دواد نأ ؛تاوحخ نب دمحم نع -1

 «ربقلا ىتأف .تعنص ام بهوتساف «ةأرملا جوز ربق ىلإ بهذا :هل ليق

 يدنع كل «دواد انأ !ايروأ اي :ىدانف «ملكتي نأ ربقلا بحاصل هللا نذأو

 :هيلإ ىحوأف «هسفن تباط دقو فرصناف «كل اهترفغ دق :لاق .ةملظم

 :ربقلا بحاص هادانف «هربحخأف «عحجرف .تعنص يذلا هل نيبف عحرا نأ
 .ءايبنألا لعفت اذكه !دواد اي

 كودع حبصأ !يهلإ :دواد لاق :لاق «ينوحجملا نارمع يأ نع -۷
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 كبلاو ةفرلا ةلاسر داجرلاو فوخلا باتك

 .؟ةغيطخلا تعقاو نيح كيأر ناك نيأ !دواد اي :لوقي « ينريعي ناطيشلا

 ‹«ةئيطخلا دواد باصأ امل :لاق ‹يميمتلا دايز نب ذاعم نع -۸

 ىتأف «هيلإ نوكبيو لابحجلا سوؤر يف مهيلإ يكبيف «دابعلا ىلإ عزفي لعح
 كغلب ام وأ «ةئيطخلا بحاص «هللا ين دواد انأ :هادانف «درفنم لحر ىلع

 تغلب دقو !دواد ای :لاق مث ءادیدش ءاکب لجرلا ىكبف ؟لحرلا اهيأ
 ىكبف ؟ليئارسإ ينب غلبت مل فيكف «اهرحح يف ةءاظعلا ىلإ كتعيطح )00.

 .هعومد نم بشعلا تبن یتح يکبي لزي ملف ءادحاس رخو «دواد

 نسخو ىقلرل اتدنع هل نو :هلوق يف رانيد نب كلام نع-۹
 يل عضوف «عيفر ربنم. رمأ «ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق [٠۲:ص] 4 ج بام

 يذلا ميحرلا نسحلا توصلا كاذب يندجم !دواد اي :يدون مث «ةنجلا

 ‹«نانجلا میعن عيمج دواد توص غ رفتسیف :لاق .ايندلا ي هب يندجمت تنك

 س وا

 .[٥۲:ص] 4 2 بام نسخو یفلرل اتدنع هل نوو :هلوق كلذف

 لرزتعا «ةعيطخلا دواد باصأ امل :لاق «هبنم نب بهو نع -۰

 .طقس ىح ةدابعلا مزلو ءءاسنلا

 ناك يذلا دعب ةأرما دواد عماجي مل :لاق «يميتلا ناميل نع -۱

 صرب ماس ةقلخ ىلع ةييود :ةءاظعلا 0(
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 اكبلاو ةفرلا ةلاسر : رجولاو فوخلا باتك

 هسفن ىكب اذإ دواد ناك :لاق «يعازوألا ورمع يبأ نع -۲

 .الزه اهضعب توعب یتح «هلوح شوحولا تفكَع

 فغا بر :لوقي دواد ناك :لاق «ةكتاعلا يبأ نب نامثع نع -۳

 تأطحأ !يإ !رونلا قلاخ ناحبس !مهعم دوادل رفغي اميك ؛نيئاطخلل
 «يل اهرفغت مل نإ «كباذع ةمايقلا موي اهداصح لعجي نأ تفح دق ةئيطح

 يل اووادي نأ كدابع ءابطأ لأسأ تجرح !يهلإ !رونلا قلاخ ناحبس

 ادحاس هلل رح ؛ةعيطخلا دواد باصأ امل :لاق «دهاحم نع ٤-

 :یدانف «هسأر یطغ ام لقبلا نم هینیع ع ومد نم تبن یقح «اموی نیعبرا

 ‹ءيش هتئيطحخ ي هيلإ عحري م دوادو ءنيعلا تدمخو «نيبجلا حرق بر

 بحنف :لاق ؟رصنشف مولظم مأ ؟ىفشتف ضيرم مأ ؟معطتف عئاحأ :يدونف

 یف هتعیطخ تناکو : :لاق «هيلع بيت كلذ دنعف «هلوح ام "جاه ةبحن

 وأ «هثلث الإ برشي امف ‹برشیل ءانإلاب یتۇي ناکو :لاق ءاهأرقي هفک

 نم اهضعب لوزي هلصافم داكت «ةبحنلا بحتنيف «هتئيطحخ رك ذي مث «هفصن
 دواد ةعمد نإ :لاقی ناک و :لاق .هعومد نم هال تح همتی ام مث «ضعب

 .قئالخلا ةعمدو دواد ةعمد لدعت مدآ ةعمدو «قئالخلا ةعمد لدعت

 نیح دواد ءاکبب قئالخلا ءاکب لدع ول :لاق «طباس نبا نع ٥-

 سبي يأ (۱)
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاس ءاجرلاو فوخلا بانك
 E eS س

 نيح مدآ ءاکبب دواد ءاکبو قئالخلا ءاکب لدع ولو «هلدعل ةئيطخلا باصأ

 .هلدعل ةنحلا نم جرحأ

 :لاق «ةعيطخلا دواد باصأ ال :لاق «هبنم نب بهو نع ٦-

 :لاق .ليئارسإ ينب اهراع تمزلأو «كل ترفغ دق :لاق !يل رفغا بر اي

 مزلتو ةثيطخلا انأ لمعأ ؟ادحأ ملظت ال لدعلا مكحلا تنأو بر اي فيك

 اولجعي م «ةيصعمل اب يلع تأرتجا ال كنإ :هيلإ هللا ىحوأف ؟يريغب اهراع

 .ةركنلاب كيلع
 ىلع نيكاسملا ةسلاحج راتخب دواد ناك :لاق «بعك نع -۷

 رفغت يک نيئاطخلاو نيكاسملل رفغا بر :لوقي مث «ءاكبلا رثكيو «مهريغ

 .نيئاطخلا ىلع وعدي كلذ لبق ناكو !مهعم يل

 يک «يتفيطخ یسنُا ال بر :دواد لاق :لاق «بعک نع -۸

 .اهنم كرفغتسأو ءاهيلع يكبأو نزحأ

 دیری- أرق اذإ هتوص ددری دواد ناک :لاق «ريمع نب ديبع نع -۹

 ( .-يکبيو يکیي نا كلذب

 ىلإ جرخج لعح «ةعيطخلا دواد باصأ امل :لاق بهو نع-۰

 «ليئارسإ ينب ىلإ عحري مث «هعم شوحولا يكبتو «يكبيف «يراربلا

 لاط املف «هعم نوکبیو «يکبیف «هلهأ ىل عحری مث «هعم نوکبیف « يکبيف

 نم لقبلا تبن تح یکبف ءادحاس رخ «ءيشب هيلإ عحري ال هيلع كلذ
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 ءاكسلاو ةفرلا ةلاسر جرلاو فوخلا اک

 مولظمأ !دواد اي :يدونف «هريفز نم قرتحاف دوعلا جاهف بحن مث «هعومد
 نكلو ءال :لاق ؟معطتف عئاحأ ؟ىقستف نآمظأ ؟ىسكتف راعأ ؟رصنتف

 هدوجس ي نئي لعجف «ءيشب هيلإ عجري ملف :لاق «يتعيطح ينتقبوأ
 نينألا هبش الإ هل عمسی ال ناکف «هتوص عطقنا مث «هئاکب رخآ دنع

 .محر كلذ دنعف :لاق «يفخلا

 هل توا تح يکي دواد لزی ۾ :لاق «هبنم نب بهو نع -۱

 يلع تقاض دق !يهإ :ىدان كلذ دنعف ءريطلا هيلع تفكعو «شحولا

 ىنحو «نيبحلا حرق دق !يملإ .يسفن ىلإ تيتأ ام مظع نم اهبحرب ضرألا
 حوني لعجف :لاق .يل رفغت م يتعيطحو «عومدلا '”تضاغو «بلصلا
 .محر كلذ دنعف :لاق «هوحنو اذه ىلع

 اموي نيعبرأ دواد ثكم :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۲

 جاهف ةرفز رفز مث «هعومد نم لقبلا تبن تح «هتتیطخ ىلع يکیي ادجاس
 :لاق ؟ىسكتف راعأ ؟معطتف عئاحأ ؟ىقستف نآمظأ :يدونف .قرتحاف دوعلا

 تح ِءاكب دادزاف «ءيشب هيلإ عحري ملف «يرهظ تلقثأ يئيطخ نكلو ءال
 .هل رفغ كلذ دنعف ؛نينألا ةئيهك الإ عمسي ال ناكف هتوص عطقنا

 ةن «ةعيطخلا دواد باصأ امل :لاق «رمع نب زيزعلا دبع نع -۴۳

 .ينتکلهأ يأ (۱)

 .تلق يأ (۲)
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 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 .نيقيدصلا تاوصأ ءافص يق توص حب :لوقي ناکف .هتوص نسح

 لع ‹ةئيطخلا دواد باصأ امل :لاق « يماشلا هللا دبع يبأ نع -

 ىلإ يكبيف «ةيربلا ىلإ جرخي مث «هيلإ نوكبيو ليئارسإ ينب لإ يكبي

 يكبتف «ريطلا هيلع فكعتف «هسفن ىلع حوني مث «هيلإ يكبتو شوحولا
 يإ تبهر كيلإ :يدانيف «لابحلا يت حيسيف «هتئيطح هب قيضت مث «هئاکبل
 لخديف «هلهأ ىلإ عجربف «يسعب ىقح كلذك لازي الف «يمرح ميظع نم
 ‹«ریغص هل نبا هاتأف :لاق .ادحاس «ایکاب «ایلصم لازی الف «هتدابع تیب

 سيل كابأ نإ !ينب اي :لاقف .نومئاصلا رطفأو «ليللا مجه !هاتبأ اي :هادانف

 نعو كنع كابأ نإ «ميظع رمأ ق عقو دق كابأ نإ «نوکی ناک امک

 :تلاقف ءةأرملا تءاجف «همأ ىلإ ايكاب مالغلا عجرف :لاق .لوغشم كئاشع

 كيتأن الأ «مئاصلا رطف رضحو «ليللا ءاج دق «يمأو تنأ يبأب !هللا ين اي

 بوكر دعب ماعطلاب دواد عنصي امو :بابلا ءارو نم اهادانف :لاق ؟ماعطب

 .هل رفغ ىقح ءاذه ىلع لزي ملف ؟ةعيطخل ا

 ريطلا تعرصت ىكب اذإ دواد ناک :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٥-

 ي لوجيو «هسفن ىلع حوني ناکو «هئاکب لوط نم هل ةمحر «هلوح

 !يهلإ ءاهبحرب ضرألا يب رقت مل «يتئيطح «يتئيطح !يملإ :لوقي «يراربلا

 .يکبيو لوجي ناکف «يتئيطح «يتئيطح !يهِٳ

 يف ةقيطخلا ركذ اذإ دواد ناك :لاق «رانيد نب كلام نع ١-
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 ءاجرلاو فوخلا باتك

 يسأر تعفر كيلإ :لوقيو «يكبي مث ءءامسلا ىلإ رظني تح جرح «ليللا

 يكبي لازي ال مث .ءامسلا رماع اي اهبابرأ ىلإ ديبعلا رظن !ءامسلا نكاس اي

 ‹ةغيطخلا هل ترفغ ام دعب دواد ءاکكب ناک :لاق «نسحلا نع - ۹۷ -

 :لاق ؟هللا يب اي كل رفغ دق سيل :هل ليقف ءةرفغملا لبق هئاكب نم رثكأ

 .؟هللا نم ءایحلاب فیکف

 !سانلا اهيأ :لوقي دواد ناك :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 يك مكد اعم اوركذاو «مكنيعأ اوضغف مكب نررم اذإف «ةرم ةرجش ءاسنلا

 :لوقي ناكو !رونلا قلاحخ ناحبس «ىطاخلا دواد هيف عقو اميف اوعقت ال

 يفعضو «عوكر لاب يتبكرو «دوجسلاب يتهبجو «عومدلاب ينيع دمأ بر
 .!رونلا قلاخ ناحبس !ينع كاضر غلبأ ىح ؛ةوقلاب

 اهوشح ةشرفأ ةعبس دوادل ناك :لاق ءزامج نب مثيملا نع -۹

 نح يکي مک 2 ر ا رم ابا یب لک اع دا بن

 ضرألا ىلإ هعومد لصت
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 و ةفرل ر رل ءاكبلاو ةقرلا ةلاس اح ؛و فوخلا باك

 هللا یلص ایرکز نب ییحی ءاکب

 يکیي ايرکز نب یی ناک :لاق هه ورمع نب هللا دبع نع ۰۰

 كل ذختأ ىتح ينب اي يل تنذأ ول :همأ هل تلاقف «هسارضأ تدب تح

 تن :لاقف .نيرظانلا نع كسارضأ امهب يراوأف "دوبل نم نيتعطق

 .هيدخ ىلع امهتقصلأف «دوبل نم نيتعطق هل تذختاف :لاق !همأ اي كاذو

 هعومد لیستف :لاق ءاهرصعتف «همأ ءيجتف «عومدلا عقتنتف «يکبي ناکف

 .اهعارذ ىلع

 نم هیدح يټ ناطح هل ايرکز نب یي ناک :لاق «بیهو نع ۰١-

 :لاقف .ينيع هب رقت ادلو هللا تلأس اغنإ ينإ :ايركز هوبأ هل لاقف .ءاكبلا

 لك الإ اهعطقي ال “ةزافم رانلاو ةنحلا نيب نأ ينربحأ ليربح نإ !هبأ اي

 '.ءاکب

 انب قلطنا :ايركز نب ىبحيل نايبصلا لاق :لاق «رمعم نع -۲

 }4 ̀ اًببص مكا ةي :هللا لاقف ؟متقلخ بعلل وأ :لاق «بعلن

 1 ۲: رم]

 .دبلتم فوص وأ رعش لک وه (۱)
 .رفقلا ةيربلا (۲)
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 هكبلاو ةقرلا ةلاسر اجولاو فوخلا بانك

 نم ةعبش ةليل ايركز نب ىح عبش :لاق «رحلا يبأ نب يلع نع - ۲
 !ىجي اي :هيلإ هللا یحوأف «حبصأ تح زج نع مانف ‹«ریعش زبحخ

 يتزعو ؟يراوج نم كل ريخ اراوجو ؟يراد نم كل اريح اراد تدحو
 “تقهزو «كمسح باذل ؛ةعالطا سودرفلا ىلإ تعلطا ول !ىجمب اي
 دعب ديدصلا تيكبل ؛ةعالطا منهج ىلإ تعلطا ولو ءاقايتشا كسفن

 . "وسما دعب ديدحلا تسبللو «عومدلا

 نإو «بشعلا لكأي ايركز نب ىح ناك :لاق «دهاحم نع-٤
 تناك و «هقرخل هينيع ىلع “راقلا ناك ول ام هللا ةيشحخ نم يكبيل ناك

 .ههحجو ي ىرحب تذختا دق عومدلا

 ايركز نب ىحيل رهظ سيلبإ نأ انغلب :لاق « ينانبلا تباث نع - ٠
 ىرأ يتلا قيلاعملا هذه ام «سيلبإ اي :ىجج هل لاقف «هيلع هللا یلص هللا يبن

 لهف :لاق .موي لك مدآ نبا نهب بيصأ يتلا تاوهشلا هذه :لاق ؟كيلع

 :لاق .ركذلا نعو ةالصلا نع كانلقف تعبش اعر :لاق ؟ءيش اهيف يل

 لاق .ادبأ ماعط نم ينطب الما ال نأ يلع هلل :لاق .ال :لاق ؟كلذ ريغ لهف

 ادب املسم حصنأ ال نأ يلع هللو :سيلبإ

 .هدرو يأ (۱)

 .تحجرحخ يأ (۲)

 :ةنوخسلا اهليت ةباص ءادوس ةدام وهو «تفزلا وه )٤(
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 لکای ال ناک ایرکز نب یی ن ؛زیزعلا دبع نب دیعس نع ۰٦ ٤-
 لكأي ناك اغنإ هنأو «ملظ هلخد نوكي نأ ةفاخ ؛سانلا يدي سم ام ائيش

 ءةافولا هترضح امل هنأو ءريطلا "كوسم نم سبليو «ضرألا تابن نم

 م يذلا دسحلا كلذ يف يذلا حورلا كلذ ىلإ بهذا :توملا كلم هللا لاق

 .هضبقاف ءاهب مهي ملو طق ةئيطحخ لمعي

 .دلجلا :كسملا (1)
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 مهيلم هللا ىلص ةكئالملا ءاكب

 يل ام» :لیربج لأس هنأ ؛ةي ىبلا نع هل كلام نب سنأ نع - ۷

 .«رانلا تقلخ ذنم لیئاکیم كحض ام :ليربج لاق ؟كحضي لیئاکیم یرُأ ال

 الإ ينيتأت ال» :ليربج لاق يع ىبلا نأ ؛دیز نب حابر نع -۸

 ۳ . ع
 . رانا تقلحخ ذنم كحضأ مل ينإ :لاق .(كينيع نيب "راص تنأو

 كحضتأ :ىليل يبأ نبال سيلحل تلق :لاق ءدباعلا ركب نع -۹

 .منهج تقلحخ ذنم شرعلا نود نم كحض ام :لاق ؟ةكئالملا

 نم شرعلا ةلح نم نأ هغلب هنأ ؛بيبح يبأ نب دايز نع-٠

 كناحبس :لاق «هسأر عفر اذإف ءءاكبلا نم راهنألا لاثمأ هينيع نم ليسي

 يمساب نوفلحي نيذلا نكل :هركذ ىلاعت هللا لاق !كتيشحخ قح ىشحخت ام

 .كلذ نوملعي ال نيبذاک

 كحضي مل ةكئالم هلل نإ :لاق «هخايشأ نع ةلاضف يبأ نع-١

 .مهبذعيف مهيلع بضغي نأ ةفاخ ؛رانلا تقلحخ ذنم مهدحأ

 نباو ٥۲٠/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۲٠/۳ سودرفلا ق يمليدلاو ۲۲٤/۳ دمحأ هجرحأ (۱)

 .نسح :يطويسلا لاقو .ديحج هدانسإ :يقارعلا ظفاحلا لاق 1۹/١ دهزلا يث مصاع يأ

 .هينیع نیب ام یوزو هضبق :ههجو رص (۲)

 دنع رذ يبأ نع الوصوم ءاحو ۲۷/١ دهرزلا يف مصاع يبأ نبا هحرحأ «لضعم ثيدح (۳)

 نبا هجرحأ امك .منهج تقلخ ذنم تکحض ام :هيفو rojo سودرفلا يق يمليدلا

 . ٠١١/١ يلع نع لماكلا يق يدع
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 ءاجرلاو فوخلا بانك

ESTEE OES 

 نأ انغلب :الاق -يفنحلا ينعي- نامقلو بوقعي نب فسوي نع -۲

 ءايود تعم «ةعبارلا ءاملسلا يف تنكف يب جرع امل» :لاق ج هللا لوسر
 ىلع نييبوركلا ءاكب اذه :لاق ؟عمسأ يذلا يودلا اذه ام !ليربج اي :تلقف

 .«كتمأ نم بونذلا لهأ

 ۲ ۰ 3 م

 هللا ةيشحخ نم «ىقلم يلابلا سلحلاك ليربج تيأر «يب يرسأ ةليل

 نومسي شرعلا لوح ةكئالم هلل نإ :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٤-
f (0. » » « £ ٤ 

 يوري :يفنحلا نامقل :تاقثلا يف نابح نبا لاق «عطقنم هدانسإو «هحرخ نم ىلع فقأ م )١(

 ءامسلا ناكس نييبوركلا نأ ؛هبنم نب بهو ركذو :هللا ههر يقهيبلا لاقو .عيطاقلا

 .نوبحتنيو نوكبي ةعباسلا

 .حيحصلا لاجر هلاجرو ٠٤/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ۸۷/١: عمحا يف يمشيملا لاق (۲)

 لاقو ٤٤۷/۳ سودرفلا يف يمليدلاو ۲۷٦/١ ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هجرحأو

 ىلع قيقر ءاسك :سلحلاك .نسح ثيدح :ينابلألا خيشلا لاقو .حيحص :يطويسلا

 هنم هقرف ةدشو ىلاعت هللا ةبيه نم هب ىطل اع اقصال هتيؤرل هب ههبش .هبتق تحت ريعبلا رهظ

 يف يعد ىح ميظعتلاو ليجبتلا جرادم يف هيقرت يتلا يه اهب سبلت يتلا ةيشخلا كلتو
 ميكحلا لاق .هبرق نوكي برلا نم دبعلا فوح ردق ىلعو ؛مركلا لوسرلاب ليزاتلا

 مهعفرأو ةلزام هدنع مهمظعأو هب مهملعأ هللا ةفرعم نم اظح قلخلا رفوأو :يذمرتلا

 اولضافت ولو «لامعألاب ال ةفرعماب قلخلا ىلع اولضف اإ ءايبنألاو ةليسو مهبرقأو ةحرد
 ٠١۷/۲. رداونلا .هتمأو انيبن نم لضفأ مهموقو ءايبنألا نم نورمعملا ناكل لامعألاب

 .نوبرطضیو نوکر حتی يأ (۳)

 -_ 0۹ ۔



 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر اج رلاو فوخلا بانک

 يذلا ام !يتكئالم اي :برلا مه لوقيف « هللا ةيشح نم حيرلا مهضفنت

 نم اوعلطا ضرألا لهأ نأ ول !بر اي :نولوقيف ؟يدنع متنأو مكفيخي

 الو ءابارش الو اماعط اوغاسأ ام ؛هيلع انعلطا ام ىلع كتمظعو كتزع

 .رقبلا روخت امك نوروخي يراحصلا يف اوجرخلو «مهشرف يق اوسنأ
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 ءاكبلاو ةفرلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتک

 هه باطخلا نب رمع بلغ :لاق بط د رمع نب هللا دبع نع ٥-

 .فوفص ةثالث ءارو نم "هنينخ تعم“ یتح «يلصي وهو ءاكبلا

 باطخلا نب رمع فلحخ تيلص :لاق «صاقو نب ةمقلع نع ٦-
 تعم «فسوي ركذ ىلع ىتأ اذإ ناكف «فسوي ةروس ًأرقف هلط

 .فوفصلا ءارو نم یشن

 اذه :لاق مث «دجسف مرم أرق هل رمع نأ ؛رمعم يبأ نع - ۷

 .؟"ىكبلا وأ ىکبلا نيأف «دوحسلا

 «لام هيدي نيبو رمع ىلع لحد هنأ ؛ي سابع نبا نع -۸

 يل ال ءافافك هنم وجا ي تددو :لاق مث ؛ هعالضأ تفلتحخا ققح جشنف

 .يلع الو

 هيدي نیب اذإف « هتیتأف هل ص رمع يناعد :لاق بلڪ سابع نبا نع - 1۹

 هّللاو ؛كموق نيب اذه مسقاف بهذا :لاقف «روقنم بهذلا هيلع عطن

 .ةنغ توصلا يف ريصي تح ءاكبلا ددرت :نينخلا (1)

 .ءاكبلا دشأ :جيشنلا (۲)

 نبا ظفاحلا لاقو «ةديبع وبأ هلاق دحاو هانعم ليقف ؟ءاكبلا نيأ :ظفلب تاياورلا ضعب تءاحج (۳)

 .ىكبلا موقلا نيأ يأ ءاضيأ ةعامحلا ديري نأ لمتحي رمع مالكو ۲۸٠/۸: حتفلا ف رجح

 .دلجلا نم طاسب )٤(
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 ءاكنلاو ةقرلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 يذلاو الك :هئاكب يق لوقيو «يکبي رمع توص اذإف ءاكبلا تعم مث

 هاطعأو ءامح رشل ركب يبأ نعو هيبن نع اذه هللا سبح ام «هديب يسفن

 .هب ريخلا ةدارإ رمع

 م ماعط هل عنصف «ماشلا هل رمع درو امل :لاق «ةداتق نع - ٠١

 ر نیلا نيملسلملا نارقفا امف ءاتل اذه : :لاق ا

 دقل ةنحجلاب كلوا بهذو ر اذه ف انظح ناک ن ل ءانیع تقرورغاف

 ."ادیعب انوب اوناب

 رمع ىلإ موق ءاحج :لاق «هيبأ نع ةفيحج يبأ نب نوع نع-١

 مهللا :لاقف «هيدي عفرو «عبرأب هينيع لسرأف «“دهحل | نوكشي هه

 رمع ىلع تلحدو ينتيأر ول :لاق «شايع نبا لوم دايز نع -۲

 «هباتك ىلع رمعو «نوناك هتيب يقو «ةيتاش ةليل يق زيزعلا دبع نبا
& 

 .ةضفلا وأ بهذلا نم ةباذملا ةعطقلا يهو :ةرقنلا نم )١(

 .اتالتما يأ (۲)

 نب دبع هجرحأ دقف ٠١/١ روشنملا ردلا نم هانكر دتسا رثألا اذه يف ريثك سمط عقو دقل (۳)

 ۲٠١/۱١ يطرقلاو ۲٠/۲٠ يريطلاو ديح

 .شيعلا ةدشو ةقافلاو لايعلا ةرثك يأ )٤(

 .عمدلا ةرازغ نع ةيانك )١(
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 كبلاو ةهرلا ةلاسر دجرفاو فوخلا باتك

 قتح رمع يلإ ىشم «هباتك نم غرف املف «نوناكلا ىلع يلطصأ تسلحجف
 :تلق ؟دايز يبا نب دايز :لاقف «ةفيلخ وهو «نوناكلا ىلع يعم سلح

 .ملكتف :لاق .صاقب انأ ام :تلق .يلع صق :لاق !نينمؤملا ريمأ اي معن

 .الو ءرانلا لحد اذإ ةنجلا لحد نم هعفني ال ؟هل امو «دايز :تلق :لاق

 كعفني ام «هللاو تقدص :لاق .ةنحلا لحد اذإ رانلا لحد نم ادغ هرضي

 تلحد اذإ رانلا لحد نم كرضي الو ءرانلا تلحد اذإ ةنجلا لحد نم

 .نوناكلا ق يذلا رمجلا ًافطأ تح يكبي رمع تيأر دقلف :لاق .ةنحلا

 ‹«يعازوألا ثدحي الحر تعم :لاق ءملسم نب ديلولا نع ٣۳-

 ‹«هيف ناك امن اعيش زيزعلا دبع نب رمع انركاذ :لاق «نسحلا نب رسج نع

 ءاكبلا انغلب دق :يعازوألا لاقف «عومدلا يف مدلا للح انيأر تح ىكبف

 ريغ اذه ىلإ راص ادحأ نأ انغلب امف «هنود نمف دواد نع نيئاكبلا نع

 .زيزعلا دبع نب رمع

 :زيزعلا دبع نب رمع أرق :لاق «نارهم نب نوميم نع-٤

 4O} َرباَقَملا مرز تح :لاق مت «یکبف [:دکد] 4( رثاکتلآ مکا ط

 «هتيب ىلإ عحري نأ اهروزي نمل دب الو «ةرايز الإ رباقملا ىرأ ام راکت

 .راتلا ىلإ وأ ةنحلا ىلإف

 ءزيزعلا ابع نب رمع فلخ تيلص :لاق «نایح نب لتاقم نع ٥-

 ال ءاهرركي لعجف [۲«:تاصلا 5(4 ٿب نولو تک مَا شرشر و :ًارقف
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 اكبلاو ةفرلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
Bx & E eee TE Te N ag JENE TE CTT TT 

 اذه ىرت :تلاق «يمأ ينتثدح :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع ٠-

 !نارمع ابًأ اي :هل تلق «كيبأ عومد رثأ :تلاق [...] يف يذلا داوسلا

 ‹«ينيعد «ينيعد :لوقيف :تلاق ؟يکبت مک -نارمع ابا یکی هوبا ناک و-

 .يل متخي ام. يرد ال ياف

 ناك عساو نب دمحم نأ يغلب :لاق «صاوخلا ةسبنع نع -۷

 .يکييو اهدد ری ادرو [:هسل]) 4 ل ةيشلآ تيدح كلتا لَه :لعجي

$ # $ $ $ © CF 

 ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو
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 ةدشلا دعب جرضفلا ةلاضر _اجرلاو فوخلا ب بانک

 ةدشلا دعب جرغلا ةلاسر

 راظتنا» :ئ هللا لوسر لاق :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع ١-

 ليلقلاب هنع هللا يضر ؛قزرلا نم ليلقلاب يضر نمو «ةدابع كك هللا نم جرفلا
 . لمعلا نم

 هللا اولس» : هللا لوسر لاق : لاق لط د دوعسم نب هللا دبع نع ٢

 راظتنا ةدابعلا لضفأو ء«هلضف نم لأسي نأ بحي هللا نإف ءهلضف نم

 . ج رفلا

 دحأ طعي مل» :لاق هنأ ؛ هللا لوسر نع هل ديع يأ نع -۳

 ."(ربصلا نم عسوأ الو اریخ ءاطع

 يف ركاسع نباو ۲١٤/۷ بعشلا يق يقهيبلا هجرحأ «هريغو يقارعلا هدافأ «فيعض هدانسإ )١(

 ىلع ربصلاب هراظتنا يأ :جرفلا راظتنا ٠٥۹/١. حضوملا ف بيطخلاو ٠۲۹/١۷ خيراتلا

 وأ هرض فشكو هبرك جيرفت يق هبر ىلع هلابقإ نأل :ةدابع هللا نم .ةياكشلا كرتو هوركللا

 هالتبا اميف قحلل هماهتا مدعو قولحملا هاوكش مدعو هرجض مدعو هربص عم هبولطع. رفظلا

 ءاضقلا رم ىلع ربصو علماو عزا كرتف ءالب دبعب لح اذإ يأ ةدابع يأو «ةدابع هفشك ريحأتو

 .ةيهإلا ةمكحلا هيضتقت امه. ميلستلاو ءاضقلل دايقنالا نم هيف ال اهيلع باثي ةدابع هنم كلذف

 ۲٤۸/۲ لماکلا يف يدع نباو ۲۳٠/١ طسوألا يف يناربطلاو ٠٦٠/١ يذمرتلا هجرجأ (۲)

 لاق :-هجرح نمل هبسن ام دعب- دصاقملا يف يتواخسلا لاق ۲٠٠١/۷ بعشلا يف يقهيبلاو

 نكلو «هدانسإ -ظفاحلا ينعي- انخيش نسحو «يوقلاب سيلو دام هب درفت :هبقع يقهيبلا

 .ينابلألا خيشلا هفعضو .ظفاحلاب سيلو ذقاو نب دامح ئور اذكه :هبقع يذمرتلا لاق

 .۷۲۹/۲ ملسمو ٥۳٤/۲ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثيدح (۳)
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 ةدشلا دهد جرفلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 .[«:هبس] اجر هَل لع هللا قك ي نمو :مثيحخ نب عيبرلا نع

 ی س هش وک بعل :لاق

 هذه نع لس :لاق هه ءادردلا يبأ نع ينالوخلا سيردإ يبأ نع -

 ل هللا لوسر اهنع لعس :لاق .٠٠نمرد] 4 نأَس فوه موي لك » :ةيآلا
 «نیرخآ َعضيو ءاًموق عقرب ءاترک فشکی وأ ءابنذ رف نأ :هناش نم» :لاقف

 :لاق ذإ كب هللا لوسرل ٌفيدر انأ انيب :لاق هل سابع نبا نع ٦-

 لأساف تلأس اذإ «كهاجت هدجت هللا ظفحا «كظفحب هللا ظفحا !مالغ اي ظفحا»

oro 

 يسفن يذلاو ‹فحْصلا تغفرو ملقلا فج « للاب نعتساف تنعتسا اذإو كك هللا

 ولو كلذ ةتعاطتسا ام كل لا بهك ام ريه E ا مالا تدهَج ول هديب

 > وعاطتسا ام كل رَ ام ريغب كرت نأ تدارأ

 نباو ۲۲۹۷ رازبلاو هدنسم يق نايفس نب نسحلا هجرحأ ۱۹۷/٦: ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 نباو 4۸٠/۲ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۲٠۸/۳( طسوألا) يناربطلاو ٠۳٤/۲۷ ريرح

 ۷۳/١ ةحام نبا هحرحخأو ۸/١. ركاسع نباو ۳٠/۲ ناعیإلا بعش يف يقهيبلاو هيودرم

 ظفحلا ةجرد نع ريزولا رصاقتل نسح دانسإ اذه ١ حابصملا ق يريصوبلا لاق

 دعي ناك :ميعن وبأ لاقو «ءيشب سيل :ميحد لاقو «حلاص :متاح وبأ هيف لاق «ناقتإلاو

 اقيلعت ثيدحلا اذه يراخبلا ىورو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذو ءًأطحأ اعر لادبألا نم

 نم ٤٦٤/۲ هحيحص يف نابح نبا هاورو ۱۸۷٤/٤ نمحرلا ةروس ريسفت ي افوقوم
 يلصوملا ىلعي وبأ هاور دقف حيبص نب ريزولا هب درفني مل نكل .ىهتنا «هب ءادردلا مأ قيرط

 .هركذف افوقوم ءادردلا يبأ نع هدنسم يف

 4۹٤/١ دعجلا نباو ۲٠۰/٤ ىلعي وبأو ٦٦۷/٤ يذمرتلاو ۲۹۳/١ دمحأ هحرحأ (۲)
 ص
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر هجرلاو فوخلا بانك

 دبعل لاق ج هللا لوسر نأ ؛بلط يدعاسلا دعس نب لهس نع -۷

 ىلب :لاق .(؟نهب عفن تاملک كُنلعأ الأ «مالغ اي) :سابع نب هلا

 تلأس اذإ «كهاَجُت ةذجت هللا ظفحا .كظفحَي هللا ظقحا» :لاق !هللا لوسر ای

 ُداَبعلا دهَج ولف ‹نئاک وه اجب ملقلا فج «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو « هللا لأساف

 نأ ىلع دابعلا دهج ولو هيلع اوزدقي مل كل هللا بنكي ل ءيشب كوعفني نأ

 هلل لمعت نأ تعطتسا نإف «هيلع اوُردقي م كيلع هللا بكي أ ءيشب كورضي

 اريفك اًريخ ٌةركت ام ىلع ربصلا يف نإف غطتست م نإف ءْلَعْفاف نيقيلا يف قدَصلاب
 .”«ارسي رسعلا عم نأو «بركلا عم جَرفلا نأو ءربصلا عم رصنلا نأ ملعاو

 م
 ١ ۲۲/٠. ءايضلا هححصو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق هل ظفللاو

 يف يناهبصألاو يقهيبلاو هيودرم نباو دارفألا يف ينطقرادلا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(
 ٠۲۳/۱١ يناربطلاو ۳۰۷/۱ دمحأ هجرخا قیرطلا اذه ريغ نم ثیدحلاو :تلق .بيغرتلا

 ظافلأب ثيدحلا اذه يور دقو ۲۳/٠٠١ ةراتخملا يق ءايضلا هححصو ٦۲٤/۳ مكاحلاو

 ام مظعأ نمو «نيدلا روم مهأ نم ةيلك دعاوقو اياصو نمضتي ميظع ثيدح وهو ةفلتخم
 جرفلاو ناسللاو ىوح امو نطبلاو سأرلاو ناعبإلاو ةالصلا هللا رماوأ نم هظفح بجي

 هظفحك هاند ځاصم يق هل هظفح :امهدحا :ناعون هيف لحدي هدابعل هللا ظفحو «دهعلاو

 هنيد يف دبعلا هللا ظفح -نيعونلا فرشأ وهو- :يناثلاو «هلامو هلهأو هدلوو هندب يف

 هتوم دنع هنيد هيلع ظفحبو ةمرحلا تاوهشلا نمو ةلضملا تاهبشلا نم هظفحيف «هناعإو
 رارقإلا ةفرعم يهو ةماعلا ةفرعملا :امهدحأ :ناعون هبرل دبعلا ةفرعمو .ناعبإلا ىلع هافوتيف

 هللا ىلا بلقلا ليم يضتقت ةصاح ةفرعم :يناثلاو .نينمؤملل ةماع يهو ناعإلاو قيدصتلاو

 هللا ةفرعمو .هل ةبيفاو هنم ءايحلاو هركذب ةنينأمطلاو هب سنألاو هيلإ عاطقنالاو ةيلكلاب

 امو هورسأ ام ىلع هعالطاو هدابعب لاعت هملع يهو ةماع ةفرعم :امهدحأ :ناعون هدبعل
 ك
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 ءاجرلاو فوخلا باتك
ETT TE E TT TET 
OES GE GHENT 

 هقزرو ءاجرخم قیض لک نمو ءاجرف مه لک نم هل ن هللا لعج ؛رافغتسالا
 .'(«بستحي ال ثیح نم

 :ةيآلا هذه يلع ولتي لب هللا لوسر ناك :لاق لط رذ يأ نع ۹

 ڪوس نمو بست ال تَيَح نم هقزڙيو ( اجر م لّ هلا و ي نمو

 ر

 مهلك سانلا نأ ول !رذ ابأ اي» :لوقي مث [ [٣-٣:قالطلا] | 4 شح وهف هلآ ىلع

 5 ”«مهتفكل اهب اوذخأ

 نالف ينب نإ :لاقف لَك يبلا ىلإ لحر ءاج :لاق «ةديبع يبأ نع ٠-

 هؤاحنإو هئثاعد ةباحإو هيلإ هبيرقتو هدبعل هتبحم يضتقت يهو ةصاح ةفرعم :يناثلاو هونلعأ

 ٠۷١. مكحلاو مولعلا عحجار .دئادشلا نم

 ٠٠٠٤/۲ ةحام نباو ۱٠۸/١ يئاسنلاو ۸٠/۲ دواد وبأو ۲٤۸/١ دمحأ هجرحأ (۱)

 متاح وبأ هلهج دقف بعصم نب مكحلا ىلع هدانسإ رادمو «هححصو ۲۹۱/٤ مکاحلاو
 لاق «نيحورجلا يف هركذ مث تاقثلا يف هركذ دقف نابح نبا امأو رجح نباو يبهذلاو

 هل مجرتو هفرع دق يراحخبلا نإف نابح نبا هيف ضقانتو متاح وبأ هلهج نإو :ركاش خيشلا

 الو وه هركذي م هنأو اصوصح هدنع ةقث وهف اخرح هيف ركذي ملو ۳۳۸/۲ خيراتلا يف

 .ءافعضلا يف يئاسنلا

 يريصوبلا لاق ١١١١/۲١ ةحام نباو ٤۹٤/١ ىربكلا يق يئاسنلاو ۱۷۸/١ دمحأ هجرحأ (۲)

 .رذ ابأ كردي م ليلسلا وبأ «عطقنم هنأ الإ «تاقث هلاحر دانسإ اذه ۲١٠/٤: حابصملا يف

 ليلس ابأ نأ الإ «حيحصلا لاحر هلاجرو يناربطلا هاور ۲۲٠/١: عمحلا يل يمثيهلا لاقو
 ٥٣٤/۲ مکاحلا ثيدحلا ححص دقف كلذ عمو تلق .رذ ابأ كردي مل ريقن نب بيرض

 .ه١٠/۴ نابح نبا هححصو يهذلا هيلع هرقأو
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 ةدشلا دعب حرضفلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتک

 اذك دمحم لآ نإ» :ٍئ هللا لوسر لاقف «يباو يلباب اوبهذف «يلع اوراغأ

 .(ڭك هللا لساف ‹ماعط نم عاص وأ «ماعط نم دم مهيف ام «تسب لهآ اذکو

 .كيلع در ام معن :تلاقف ءاهربحأف ؟كل لاق ام :تلاقف «هتأرما ىلإ عحرف

 «هربحأف لب يبلا ىتأف «تناك ام رفوأ هنباو هلبإ هيلإ هللا در نأ ثبل امف

 ك هللا ةلأسع. سانلا رمأو «هيلع ى ىنثأو ءهللا دمحف «ربنما لب يبلا دعصف

 نم هقزريو ر اجر هَل لع هلآ وك ي نمو :مهيلع ًارقو «هيلإ ةبغرلاو

 er ۲:قالطلا] | 4 بِما دَح

 ةوق الو لوح ال» :ليب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ۱ ١-

 ہا اهرسيأ ِءاد نیعستو ةعست نم عاود للاب الإ

 نع ةديبع يبأ نع الوصوم ءاجو «هيودرم نباو ديمح نب دبع هجرحخأ لسرم ثيدح (۱)
 نم دهاش هلو .يهذلا هيلع هرقأو هححصو ۷۲۷/١ مكاحلا هجرحأ دوعسم نب هللا ديع

 ثيدح نم لسرمو يهذلا هفعضو هدانسإ ححصو ٥١٤/۲ مكاحلا هجرخأ رباح ثيدح

 .متاح يأ نباو ۱۳۹/۲۸ ریرح نباو دیه نب دبع هجرخأ دعحا يبأ نب ماس

 يف يمثيهلا لاق .هاو وهو عفار نب رشب هيف :هلوقب يذلا هبقعتو ۷۲۷/١ مكاحلا هجرحأ (۲)

 وهو يثراحلا عفار نب رشب هيفو ۱۸۷/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ۹۸/٠١: عمجملا

 نم ًاريت اذإ دبعلا نأ :ثيدحلا ىنعمو .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو قثو دقو «ضيعض

 ةمصعلاو ةوقلا هتءاجو «همغو هم جرفناو «هردص حرشنا ءامهابو نم ىلختو «بابسألا

 نم نطبلا ي ام ىلع ةعيبطلا تطسو «ةنطابلا هح راوج تيوقو «ةمحرلاو دييأتلاو ثايغلاو
 دارملا نأ لمتحيو .عراشلا ملع ىلإ لوكوم ددعلاب دييقتلاو اهتعفدو اهتريغف ءاودألا

 ٦ /٠١١. ضيفا .اهوجنو نيعبسلا يف الإ دهعي م هنأ هدعبي هنكل «ريثكتلا
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 نبهذي ىذألا تاعاس» :ج هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۲

 .«ایاطخلا تاعاس

 انل نكي مل «هركن اميف ريح انل نکی مل نإ :لاق «میهاربإ نع ٤-

 .بحن امیف ريخ

 «نسحلا عم اسلاج تنك :لاق «نمحرلا دبع نب روصنم نع ٠-

 رضا ف ةيصَم ىم باص ا3 :ا5 هلا لوق نع هلس :لجر يل لاقف
 ےس

 تر عو

 هتلأسف .ةيآلا [ء۲:ديدلا] 4 اهات نأ لبق نم بلڪ ف ا ہکسشنا یف الو

 ءامسلا نيب ةبيصم لك ؟اذه يف كشي نم هللا ناحبس :لاقف ءاهنع

 .ةمسنلا اربي نأ لبق نم هللا باتك ىفف ضرألاو

 ءايندلا موم يف كسفن لخدأ» :لاق ي هلل لوسر نأ نسحلا نع ١-

 .«كسفن نم ملعت ام سانلا نع كدريلو ءربصلاب اهنم جرخاو

 هجرخأ بويأ يبأ نع الوصوم ءاحو ۱۸١/۷ بعشلا يف يقهيبلا هحرخأ «لسرم ثيدح (۱)
 ىلع درت يتلا بئاصملاو ضارمألا :ىذألا ٠٤١ :مقر تارافكلاو ضرملا ةلاسر يف فنصلملا
 اياطخلا نرفكي بئاصملاو هراكملا نم ناسنإلل ضرعي ام نأ :ثيدحلا ىنعمو «ناسنإلا

 ( .اهبوركو ةرحآلا لاوهأ نم ةاجنلل اببس نكيو
 ٠۲٤/۷. بعشلا يف يقهيبلا هجرحخا «لسرم ثیدح (۲)
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 ةنيدم دنع رهمدزا فحز :لاق «يناوزغلا قاحسإ ريحب يبأ نع -۷

 كلذل بركف «فوفصلاو لويخلا ضفنت تداكف «اليف نينامث يف جركلا

 دانحألا رمأو «صمح ريمأ نامعنلا نب نارمع ىدانف «مساقلا نب دمحم

 ةوق الو لوح ال :ارارم ىدان رومألا هتيعأ املف «اوعاطتسا اع اوضهنف

 تعزفف ءاهجضنأف رحلا اهيلع طلسو «كلذب ةليفلا هللا فكف للاب الإ

 دنع دنحلا تلمحو ءاهسبح اهباحصأ الو اهساوس عاطتسا امف ءءاملا ىلإ

 .ىلاعت هللا نذإب حتفلا ناکف «كلذ

 ناك ةملسم نب بيبح نأ ؛خايشألا نع رمع نب ناوفص نع -۱۸

 «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق «انصح ضهان وأ اودع يقل اذإ بحتسي

 .نصحلا ع دصناف نوملسللا اهاقف «مورلا مزهناف انصح اموی: ضهان هنأو

 “كأي قزرت امو ‹نکی ردقی ام كم رثکی ال»

 نب دلاخ ثيدح نم ٩٤٤/۲ ميعن وبا هاور ۱۹۰٥/٤: ءایحإلا جیرخت يف يقارعلا لاق )١(

 رمع نب كلام ةياور نم بيغرتلا يف يناهبصألا هاورو «هتبحص يف فلتحخا دقو «عفار

 ميعن وبأو ايندلا يا نباو ۳ عناق نباو يوغبلا هاور :يديبزلا لاق .السرم فاعلا

 .ال مآ ةبحص هل يردأ الو هريغ هل ملعأ الو :يوغبلا لاقو ركاسع نباو ۷٠/۲ يقهيبلاو

 هفعض نم دحأ م :تلق .فيعض هنإف شايع نب شايع نم وهو بارطضا هيف :ظفاحلا لاق

 ةجام نبا هاور دوعسم نبا ثيدح نم يور دقو :يديبزلا لاق .ملسم لاحر نم وهو

 فعضو ٠۹ بادآلا يف يقهيبلا هجرحأ امك .راجنلا نباو ٠١١/١ يمليدلاو ردقلا يف
 ى ۰
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 نب دمحم. يلع نب دمحم رم :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٠-

 «هحدف دق نيدل كاذ :مزاح وبأ لاقف ؟امومغم كارأ يل ام :لاقف ردكنملا

 دبعل كروب دقل :لاقف .معن :لاق ؟ءاعدلا يف هل حتفأ :يلع نب دمحم لاقف
 .تناك ام ةنئاك هبر ءاعد اهيف رثكأ ةجاح يف

 ام نأل ؛بحي امم هل ريخ دبعلا هركي ام :لاق «ةنييع نبا نع ١-

 .هیهلی هبحی امو یاعدلا هجیهی ههرکی

 ج رحختسم ناحبس :دواد لاق :لاق ‹« زيزعلا دبع نب ديعس نع ۲

 .!اضرلاب ركشلا جرختسم ناحبس !ءالبلاب ءاعدلا

 لزنأ اميف :لاق -بتكلا ارق نمم ناک و - رمع نب سودرک نع ٣۳-

 .هعرضت عمسي «هبحي وهو «دبعلا يلتبي هلل نإ :بتكلا يف هللا

 تلق :لاق -نيدباعلا نم ناک و- يعشاججا راشب نب رشب نع ٤-

 نأ ىرحأ وهف ‹كاقلأ ثيح ردقلا عم كسفن قلأ :لاق ؟ينصوأ :دباعل
 ي

 ةرثكو ظفللا ةلق يق غلابلا عماجلا مالكلا وه ثيدحلا اذه :يلازغلا لاق .ينابلألا ثيدحلا

 كرتاو هللا ىلع لكوتف «مهلا ةلقو «بلقلا غارفو ءءاضقلاب اضرلا ؛هدئاوف نمو ىنعملا

 هغلبي ال ءيش لك نم كسفن حيرتف «ضرألاو ءامسلا ربدي نم ىلإ اهلك كروم يث ريبدتلا
 الإ هيف سيل ذإ ؛ولو لعل نع فكتو «نوكي ال وأ ادغ نوكي رمأ نم كرظنو كملع
 كركف نم قبس ام نوكف «كلابب رطخت مل رومأ نوكي هلعلو «تقولا عييضتو بلقلا لغش
 !سفن اي كسفنل لوقتو ...هيف نبغتو هيلع مدنت انيبم انارسح لب ةدئاف الب اوغل كريبدتو

 .ليكولا معنو انبسحو انالوم وه انل هللا بتك ام الإ انبيصي نل
 .عوبطملا نم هانك ر دتسا طوطحملا نم طقاس رثألا اذه (۱)
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 ةدشلا دعب حرفلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 طخسلا كب لحيف كلذ طخست نأ كايإو «كمه لقي نأو «كبلق غرفي

 .هب رعشت ال ةلفغ يق هنغ تنأو

 نم) :ک هللا لوسر لاق :لاق لف دوعسم نب هللا دبع نع °

 لجأب هل هللا كشوأ هللاب اهزنأ نإف ءهتقاف دست مل سانلاب اهزنأف ةجاح هب تلزن

 '*«لجاع قزرب وأ ءرضاح

 عطقنا نم» ا هللا لوسر لاق :لاق باو نيصح نب نارمع نع ٦-

 عطقنا نمو «بستحي ال ثيح نم هللا هقزرو ةنوؤم لك هللا هافك ؛ كك هللا ىلإ

 ۲ اهيلإ هللا هلكو ؛ايتدلا ىلإ

 مكر هد ريخلا اوبلطا» :ل هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يأ نع -۷

 اهب بیصی هتحر نم تاحفن ك هلل ناف «یلاعت هللا ةر تاحفنل اوضرعتو «هلك
 ۳) 8 ءِ 8 ۴ع ا 8

 (مكتاعور نمؤيو مكتاروع رتسي نأ هللا اولسو «هدابع نم ءاشي نم

 )١( يذمرتلاو ۱۲۲/۲ دواد وبأو ۱ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح ٤/٥٦۳ .

 نمو ءايندلا يبأ نباو ۱ ريغصلا يف يناربطلا هجرحأ :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 عمسي ملو «نيصح نب نارمع نع «نسحلا ةياور نم ۲ بعشلا يف يقهيبلا هقيرط

 هاور ۳٠٠/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق .متاح وبأ هيف ملكت ثعشألا نب ميهاربإ هيفو «هنم

 ‹«فيعض وهو ليضفلا بحاص اا نب مارا هيفو ٠٤٠٦/۳ طس وألا يف يناربطلا

 حيحصلا لاحر هلاحر هدانسإو ۲٠٠/١ ناربطلا هاور ۰ عملا يف يشيل لاق (۳)

ب دمحم نع :بابلا يقو .ةقث وهو ريكبلا نب سايإ نب یسوم نب یسیع روغ
 لاق «ةملس ن

 ص
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر هاجرلاو فوخلا باتك

 ناب ل هلل لوسر رم :لاق ءيرفاعلا هلا دبع نب كلام نع ۸

 “كأي قرر امو ءڻکي ر ردقُب ام ناف كمه ثي ال» :لاقف دوعسم

 لوقي رانيد نب كلام تعم :لاق «ىمعلا دمصلا دبع يأ نع -۹

 نم ميعنلا برقأ ام :-هب ملكتي هتعم” مالك رحخآ نم وهو «هضرم يف-

 .الاَوَر ناکشویو ناّبقْعَي «سّوبلا

 ءرحح ىف لحد َرْسْعلا نأ ول : لاق هی و دوعسم نب هللا دبع نع - ۰

 رْسيرسْحلا عمق :كك هللا لاق :لاق مش «هعم لحد یتح رسیلا ءا
e 

 . [١-٠:ح رشلا] 4 5 2

 .اوقثو مهفرعأ م نم هيفو «هوحنب ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور :عمحجا ي يمشيملا
 يف يناربطلاو ۲۹۳/۲ رداونلا يق ميكحلا هحرخأ ٤٤۲/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق
 هوحن ۲۳۹/۰ دیهمتلا يف ربلا دبع نبالو ةملسم نب دمحم ثيدح نم ۱۸۰/۳ طسوألا

 يف فلتحاو ةريره يبأ ثيدح نم جرفلا باتك يت ايندلا يبأ نبا هاورو سنأ ثيدح نم
 ۲۲٠/١ ةيلحلا ف ميعن وبأ هحرحأ هيلع افوقوم ءادردلا يبأ ثيدح نم يورو .هدانسإ
 هل سيل ةريره يبأ ثيدح 1.۲/١: يوادملا يف يرامغلا لاق ١١١/۷. ةبيش يأ نباو
 ةاورلا ضعب هيف مهو امنإو «سنأ ثيدح دنس نيع وه هثيدح دنس لب «لقتسم دنس

 .ةريره يأ نع هلعجف
 ميعن وبأو ايندلا يبأ نباو يطئارخلاو دهزلا ي دمحأ نب هللا دبع هاور :يديبزلا لاق (۱)

 نبا هحرحأ :ةباصإلا يق ظفاحلا لاق ٠١٦/١١. ركاسع نباو ۷١/۲ يقهيبلاو ۲411/6
 عيطم يبا ريغ هوري م :يوغبلا لاقو «يوغبلاو نادحولا يف مصاع يبا ن نباو ةمثيح يأ

 يف يئاكلاللا هحرحأ امك .رخآ قيرط نم يطئارخلا هاورو :ظفاحلا لاق .كورتم وهو

 .ةباحصلا نم ادحأ كردي م شايع نأ ريغ ديح هدانسإو ٠٠٤ داقتعالا
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 ةدشلا دعب حرضلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 هط رمع هيلإ بتكف صح هظ ل بط ةديبع ابأ نأ ؛ملسأ نع -۳۱

 ررر ن هاف احرف هدب هلل لمحت ةد یرماب لرد اتت :لوقي

 2 ر اأ ر ص ۶

 هللا اوقت او اوطبارو أاوُرباَصَو ورضا لرش ار هيرا ص

 درع ل] 4 (2) وخلفت

 ملعأ الو- هل لظ كلام نب سنأ تعم :لاق «يشاقرلا ديزي نع -۲

 نأ هل ادب نیح سنوي ناو: هللا لوس ىلإ ثيدحلا عفري اسنأ نأ الإ

 تنأ الإ هلإ ال مهللا :لاقف ‹ توحلا نطب يف وهو هادان نيح تاملكلاب هللا رُعدي

 :ةكئالملا تلاقف «شرعلاب فح ةوعدلا تقف !نيلاظلا نم تنك ينإ كناحبس

 :اولاق ؟كلذ نوفرعت امأ :لاقف .ةبيرغ دالب نم فورعم فيعض توص اذه

 لزن مل يذلا سنوي كدبع :اولاق .سنوي يدبع كاذ :لاق ؟وه نمو !بر ای

 يف عنصي ناك ام ٌمَحَرَت الفا !بر اي :اولاق ءةباجم ةوعدو الًّبَقَمم المع هل عفرن

 *«ءارعلاب هتحرطف توحلا رماف «یلب :لاق !ءالبلا نم يجف ءاخرلا

 «ةنيطقيلا هيلع كلك هللا تبنأف ءارعلاب حط :لاق 4ظ ةريره يأ ةياور ينو

 :4لظ ةريره وبأ لاق ءءابشلا ة ةرجش :لاق ؟ةنيطقيلا امو !ةريره ابأ اي :انلق

 نم هيرو هل جشم «ضرألا شاقح نم لكا ةيشحو هير هللا ايه

 .تب تح ةركبو ةيشع لك اهن

 متاح يبأ نباو ٠٠١/۲۳ ریرح نباو قازرلا دبع هحرحأ :ه ۰/٥ ردلا ق يطويسلا لاق )١(

 ي ریثک نبا لاقو ۰ 1/۲ ءاعدلا يف يناربطلا هج رحأو :تلق .هیودرم نباو ۷/1.

 يأ ثيدحب ىوقتي نكلو «فيعض يشاقرلا ديزيو «هجولا اذه نم بيرغ اذهو : :ةيادبلا

 .ملعأ هللاو اذهب كلذ ىوقتي امك ةريره

VV 



 ءاجرلاو فوخلا باتك
SO TA TE: E ER 

ROSE ENON 

 رعش نم اتيب كلذ يف مالسإلا لبق تلصلا يبأ نب ةيمآ لاقو

 ايحاض ىفلأ هللا الول هللا ةحرب هيلع انيطقي تبنأف

 الار :لاقف ب هللا لوسر دنع اسولح انک :لاق هبط دعس نع ٣۳-

 ايندلا رمأ نم ءالب وأ برك مكنم لجرب لزن اذإ ءيشب -مكثدحأ وأ- مكربخأ

 تنأ الإ هلإ ال :لاق .نونلا يذ ءاعد» :لاق .ىلب :اولاق (؟هنع جرفي هبر اعد

 “(نيملاظلا نم تنک نإ كناحبس

 ایسا سنوي نوراق يقل :لاق «سيلح نب ةرسيم نب سنوي نع ۳٤

 هللا لإ بت ا :لاق «سنوي نوراق ىدانف «رحبلا تاملظ ف

 اهب عجرت مدق لوأ دنع هدحج كنإف

 ا اف س ی ا ا یر لاق ؟ةبوتلا

 لا سنوي توحلا مقتلا امل :لاق «نسحلا يبآ نب ديعس نع ٥

 ‹ىلصي هتدابع ىلإ ماقف «تمي م وه اذإف «هيلجر لوطف «تام دق هنآ نظ

 دحأ هذحتي ا ثيح ادجسم كل تذختاو :هئاعد يق لاقف

 .نلصلا نم :لاق :٤١ ١[ تافاصلا

 امه ظفللاو 1۸٥/١ مكاحلاو 1۸/٦ يئاسنلاو ٥۲۹/١ يذمرتلاو ۷ ١| دمحأ هجرحخأ (۱)
 قابلألاو ۲۳٤/۳ ةراتخملا يق ءايضلا هححصو
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 و ع :لاق هلظ دوعسم نب هللا دبع نع -۷

 يق یدانف « ىصحلا حيبست طا سنوي عمسف «ضرألا رارق ىلإ هب ىوه

 :رحبلا ظر لیل لشو ترشا نط :تالث تاملظ «تاملظلا

 0لا عرفا ةعيهك [٠٤٠:تناصل) 4 () يس رهو ءآرعلاب تف

 شير هيلع سيل يذلا

 ملسي نأ هبر نذأتسا توما كلم نأ هغلب ؛ميلس نب ىح نع -۸

 كقلخ يذلاب :هل لاقف «هيلع ملسف هاتأف «هل نذأف الا بوقعي ىلع

 هللا لأست ال تاملک كملعأ الفأ :لاق .ال :لاق ؟فسوي حور تضبق

 !ادبأ عطقني ال يذلا فورعملا اذ اي :لق :لاق .ىلب :لاق .كاطعأ الإ اعيش

 .فسوي صيمقب يتوأ تح رجفلا علط امف :لاق .هريغ هيصحي الو

 لد ليربج نأ ؛ةفوكلا لهأ نم لحجر نع مع نب دومحم نع -۹
 تن :لاق ءانهه يلع كلحدأ نم !بيبط اي :لاقف «نجسلا فسوي ىلع

 !ديعب ريغ ابيرق ايو !بئاغ ريغ ادهاش اي مهللا :لق :لاق .نتلحدأ

 نم ينقزراو ءاحرخو اجرف يرمأ نم يل لعجا !بولغم ريغ ابلاغ ايو

 .!بستحأ ال ثيح

 ىلع لا ليربج لرزن :لاق «يدزألا دالخ نب ميهاربإ نع ٠-

 .هفتت يأ هطعم (۱)
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 ةدشلا دهم حرضلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 ت ج ر ا

 تنأ اذإ ءاعد كملعأ الأ :ليربح هل لاقف «هيف وه ام هيلإ اكشف « بوقعي

 وه فيک ملعی ال نم ای :لق :لاق .یلب :لاق ؟كنع هللا جرف هب توعد
 .ريشبلا هاتأف !ينع جرف !هريغ هتردق غلبي ال نم ايو !وه الإ

 :هل لاقف «لحر بوقعي يقل :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع ١-

 ةرثكو «نامزلا لوط :لاق ؟نوكت تنك امك كارأ ال يل ام !بوقعي اي

 ينمهأ ام لك نم يل لعحا مهللا :لق :لاقف «قال هيقلف :لاق .نازحألا

 تبثو «يبونذ يل رفغاو ءاحرخمو احرف يترخآو يايند رمأ نم ينبركأو
 .!كايإ الإ ءاحر يل نوكي ال تح «كاوس نمم هعطقاو «يلق يف كاحر

 لآ هنم يرعل دحأ ءالبلا نم يرع ول :لاق «نسحلا نع -۲
 .ةنس نينامت ءالبلا مهءاج «بوقعي

 «هنجس لاطو «فسوي برك دتشا :لاق «ناطقلا بلاغ نع - ۳

 ةبركلا كلت دنع اعد «سانلا هافجو «هسأر ثعشو «هبايث تخستاو

 ينوعابف يدو امأف !يودعو يدو نم تيقل ام كيلإ وكشأ مهللا :لاقف

 !اجرخمو اجرف يل لعجاف مهللا «يننجسف يودع امأو ينم اوذحأو

 .كلذ هللا هاطعأف

 اللا فس وي ىتأ ليربج نأ ؛-فئاطلا نذؤم- ديعس يبأ نع ٤-
 لعحا مهللا :لق :لاق .معن :لاق ؟سبحلا كيلع دتشا !فسوي اي :لاقف

 ءاحرخمو احرف يترخآو يايند رمأ نم ينبركأو ينمحأ ام لك نم يل
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 ةدشلا دحب حرضلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 «يلق يف كاحر تبثو «يبونذ يل رفغاو «بستحأ ال ثيح نم ينقزراو

 .!كريغ ادحأ وحرأ ال تح كاوس نمم هعطقاو

 اطا ليربج نأ ؛شيرق نم خيش نع زيزعلا دبع نب دم نع ٥-

 !ليربح اي :لاق .كبر 'قلمت !بوقعي اي :لاقف «بوقعي ىلع طبه
 هللا ىح وأف :لاق !فورعملا مئاد اي !ريخلا ريثك اي لق :لاق ؟لوقأ فيك

 .كل امهترشن نيتيم كانبا ناك ول ءاعدب ينتوعد دقل :هيلإ

 خأ بوقعيل ناك» :لاق لبي ينلا نع ف كلام نب سنأ نع ٦-

 امأ :لاق ؟كرهظ سوقو «كرصب بهذأ يذلا ام !بوقعي اي :هل لاقف «خاؤم

 ىلع نزحلاف يرهظ سوق يذلا امأو «فسوي ىلع ءاكبلاف يرصب بهذأ يذلا

 يشب وكشأ امنإ :لاقف ؟يريغ ىلإ ينوكشت !بوقعي اي :هيلإ هللا ىحوأف .نيماينب

 تسوقو «يرصب تبهذأ «ريبكلا خيشلا محرا !بر اب :لاق مث هللا ىلإ ينزحو

 لیربج هاتف !تدرأ ام يب لعفا مث «همشأ فسوي يتناحير يلع ددرا «يرهظ

 ول قزعوف «كبلق حرفيلو رشبأ :لوقيو «مالسلا كئرقي هللا نإ :لاقف الا

 يلإ يدابع بحأ نإف «نيكاسملل اماعط عنصاف «كل امهترشنل نیتیم اناک

 ام فسويب فسوي ةوخإ عنصو كرهظ سوق يذلا نإف ءنيكاسملاو ءايبنألا

 دعب بوقعي ناكف .هومعطت ملف مئاص لجر مكاتأف .ةاش متحبذ مكنأ ؛اوعنص

 نيكاسملا نم ءادغلا ديري ناك نم :ىدانف ءايدانم رمأ ءادغلا دارأ اذإ كلذ

 .عرضتلاو ءاعدلا :قلملا )١(
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 ةدشلا دعب جرضلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 نم امئاص ناک نم :یدانف ءایدانم رم امئاص ناک نإو .بوقعی عم ذغتیلف

 .'(«بوقعي عم رطفيلف نيكاسللا

 الإ هلإ ال :جرفلا تاملك» :لاق لَك يبلا نع بلف سابع نبا نع -۲۷

 تاومسلا بر هللا الإ هلإ ال ءميظعلا يلعلا هللا الإ هلإ ال «يركلا ميلحلا هللا

 .(!مركلا شرعلا برو عبسلا

 مهللا :بوركملا تاوعد» :لاق يي يبلا نع هل ةركب يبأ نع -۸

 نأش هلك ينأش يل حلصأو ء«نيع ةفرط يسفن ىلإ يلكت الف ءوجرآ كتمحر
 .«!تنأ الإ هلإ ال ءةيفاعو كنم وفع يف ةرخآلاو ايندلا

 لزن اذإ لل هللا لوسر ينملع :لاق 4ه بلاط يبأ نب يلع نع -۹

 بر هللا كرابتو هللا ناحبس «مبركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال» :لوقأ نأ برك يب

 ف ايندلا يبأ نباو «هريسفت يف هيوهار نب قاحسإ هحرحخأ 1١/٤: ردلا يف يطويسلا لاق (1)

 خيشلا وبأو ٠۷١/١ طسوألا يف يناربطلاو ۲۱۸۸/۷ متاح يبا نباو «جرفلا باتك

 هريسفت يف ريثك نبا لاق .۲۳۰/۳ بعشلا يق يقهيبلاو هيودرم نباو ۳۷۸/۲ مكاحلاو

 يف يناربطلا هاور ٤۰/۷: عمحملا يف يمثيملا لاق .ةراكن هيف بيرغ ثيدح ۲

 .ادج فيعض وهو «يرصبلا يلهابلا دمحأ نب دمحم هخيش نع طسوألاو ٠١١/۲ ريغصلا

 .۷۷ مراكملا يف يطئارخلاو ١ دنسملا ق دي نب دبع هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 يف يزاخبلاو ٠٦۷/١ ىريكلا يف يئاسنلاو ۳۲١/٤ دواد وبأو ٤۲/١ دما هجرحأ (۳)

 هوجرخأ مهلك و .ينابلألاو ظفاحلا هنسحو ٠٠١/۳ نابح نبا هححصو ۲٤٤/١ بدألا

 .هجرحخ نم ىلع فقأ مل ينإف هدعب ام امأو .هلك ينأش :هلوق ىلإ
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 .(!نيملعلا بر هلل دمحلاو «ميظعلا شرعلا

 هب لزن اذإ- لوقي ل هللا لوسر ناک :لاق ظ هللا دبع نع -۰

 .(!ثيغتسأ كتمحرب مويق اي يح ای» :-مغ وأ مه

 لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا يضر سيمع تنب ءامسأ نع -ە

 :لاقف ءاوأل وأ لزأ وأ ةدش وأ مقس وأ مغ وأ مه هباصأ نم» :لوقي يَ هللا

 .(هنع كلذ فشك «هل كيرش ال ير هللا هللا

 مكاحلا هححصو ٠٠١/۲ رازبلاو ٠٠١/١ ىربكلا ي يئاسنلاو ٩١/١ دمحأ هجرحأ )١(

A۸11.٠٤۸/١١. ةراتحملا يف ءايضلاو ٠٤۷/۳ نابح نباو  

 يهذلا هبقعتو مكاحلا هححصو ٠١۸/۷ بعشلا يق يقهيبلاو 1۸۹/١ مكاحلا هجرحأ (۲)

 اوسيل هدعب نمو -قاحسإ نبا يأ- نمحرلا دبعو هيبأ نم عمسي م نمهحرلا دبع :هلوقب

 نسح هدانسإو ٥۳۹/۰ يذمرتلا هجرحخأ سنأ ثيدح نم دهاش هلو :تلق .ةجحب

 .ينابلألا هنسحو مكاحلل اعبت ثيدحلا يطويسلا ححصو

 ةجام نباو ٠١١/١ ىريكلا يف يئاسنلاو ۸۷/١ دواد وبأو ۳٠۹/١ دمحأ هجرحأ (۳)

 .رقفلا :ءاوأللا «ةدشلاو قيضلا :لزألا .نسح ثيدح :ينابلألا خيشلا لاق ۲١

 صلحأ اذإ هنإف اهاضتقع. الماع اهانعم املاع قدصب ةملكلا لاق اذإ هنأ :ثيدحلا ىنجمو

 هبي ال هيلإ هدصق هحجوو هبرك فشكي يذلا هنأ «هل كيرش ال هبر هللا نأ نقيتو

 كولملاف ءاهسافنأب سفنلا مومغ تذحخأ دق ةبذعم بولق يصاعملا اهبوشت يتلا بولقلاو

 هذهو مقسلا نم ءاحصألاو رقفلا نم ءاينغألاو لزعلا نم ءارمألاو ردغلا نم نوفاخي

 هرمأ ملسو هبر ىلإ رف اذإف «ةملظم تامكارتم بئاحس بلقلا ىلع دروت ةملظم رومألا

 لاق نم امأف كلذ هنع فشك قلخلا نم دحأ ةك رش ريغ نم هيدي نيب هسفن ىقلأو «هيلإ

 ۸٦/١. ضيفلا .تاهيهف هال لفاغ بلقب كلذ
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ام» :ليي هللا لوسر لاق :لاق هل دوعسم نب هللا دبع نع -۲

 ‹كتمأ نبا كدبع نبا كدبع ينإ مهللا :لاقف نزح الو مه طق املسم باصأ

 وه مسا لكب كلأسأ «كؤاضق يف لدىع «كمكح يف ضام «كدي يف يتيصان

 وأ ‹كقلخ نم ادحأ هتملع وأ «كباتك يف هتلزنأ وأ (كسسفن هب تيم" كل

 ‹ينزح ءالجو «يبلق عيبر نآرقلا لعجت نأ «كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا

 لوسر اي :اولاق (احرف هنزح ناکم هلدبأو «هم هللا بهذأ الإ « يمه باهذو

 نأ نهعم" نمل يغبني «ىلب» :لاق ؟تاملكلا هذه ملعتن الف !هلا
 .(نهملعتي

 لوسر نأ انغلب :لاق «ندرألا لهأ هيقف نع ةرم نب ليلخ نع -۳

 ءدابعلا نم برلا يبسح» :لوقي برك وأ مغ وأ مه هباصأ اذإ ناك لي هللا

 وه يذلا يبسح «نيقوزرملا نم قازرلا يبسح «نيقولخملا نم قلاخا يبسح
 وهو تلکوت هيلع وه الا هلا ال هللا ېسح «لیکولا معنو هللا ييسح «يبسح

 .«!ميظعلا شرعلا بر

 ءذحأ يذلا لجرلا نع لحر نع يرابما دا نب ى نع

 يناربطلاو ٠٠٠/١ رازبلاو ۱۹۹/۹ یلعی وبأو ۳۹۱/۱ دمحأ هاور ۱۸٦/۱۰: يمثل لاق (۱)

 نبا هقثو دقف ينهجلا ةملس يبأ ريغ حيحصلا لاحر ىلعي يبأو دمحأ لاجرو ٠

 .1۹۰/۱ مکاحلاو ۲۰۳/۳ نابح نبا هحخیصو .نابح

 ۷٠/۷. زاكلاو ٠١۳/١ ضیفلا رظنا فنصملا دنع الإ هيلع فقأ مو فيعض هدانسإ (۲)
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 ةدشلا دعد جرضلا ةلاسر >رلاو فوخلا تانك

ERENT STEN 

 «هيلع تلفقأو «تايبأ ةثالث رحآ يف لحدأف «سرحلا رمأو ءةريثك دويقب

 ذإ «يهحو ىلع بكنم انأ انيبف :لاق «هب ينوتأف ةودغ يف ناك اذإ :لاقو

 اذهب عدا :لاق ؟اذه نم :تلق ؟نالف اي :ةيوازلا يف يداني ايدانم تعم

 الإ وه فيك ملعي ال نم اي :لق :لاق ؟وعدأ ءيش يأب :تلقف «ءاعدلا

 ام هللاو الف !هيف انأ ام ينفع جرف ءوه الإ هتردق فرعي ال نم ايو !وه

 باوبألا ىلإ ترظنو «يلحر نم دويقلا تطقاست تح اهنم تغرف

 اذإو «حوتفم ريبكلا بابلاب انأ اذإف ءرادلا نحص ىلإ تحرحخف «ةحتفم

 طساو ىصقأب تنك ىتح تحجرخف «يلاش نعو ينيب نع ماين سرلا

 .تحبصأ تح اهدجسم يف تنکو

 يميتلا ميهاربإ لحدأ امل :لاق «ميمت نب ديزي دلاح يأ نع ٥-

 اذإو ءاعم اوماق اوماق اذإ «لسالسلا ف نينرقم اموق ىأر جاجحلا نجس

 يق هللا ةمعن لهأ ايو !هتمعن يف هللا ءالب لهأ اي :لاقف ءاعم اودعق اودعق

 نم :اولاقف ءربصلل الهأ هورأف مكيلتبي الهأ مكارأ دق كلك هللا نإ !هئالب

 له لاقف هيلع متنأ ام لثم ءالبلا نم عقوتي نم انأ :لاق ؟هللا كمحر تنأ

 انجرح انأ بحن ام :نجسلا

 نجس ىلإ يميتلا ميهاربإ انبحص :لاق «بشوح نب ماوعلا نع ١-
 يذلا برلا دنع ينوركذت نأ مكيصوأ :لاق ءانصوأ :هل انلقف «جاجحلا

 .هدنع رك ذي نأ فسوي لأس يذلا «برلا قوف
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 ةدنشلا دعد جرضلا ةلاسر اجرلاو فوخلا تاتك
SESE 

EROS EOS 

 «جاجحلا نجس يميتلا ميهاربإ انيلع لخد :لاق «دعس يبا نع -۷

 .انجرح انأ بحن ام :نجسلا لهأ لاقف «ملكتف

 ينسبح نإ :يميتلا ميهاربإ لاق :لاق «ضايع نب ليضف نع -۸

 لاق .هيلع نوكأ ام يردأ الف ينيلتبب نأ فاحأ نكلو «يلع نوهأ وهف

 ديق يف نينثا ىلع تلحدف «ينسبحف :ميهاربإ لاق .هتتفي نأ فاخي :لیضف
 هيفو «نولكأي هيف «هسلخب عضوم الإ لحرلا دج ال قيض ناكمو دحاو

 لحذأف ‹نيرحبلا لهأ نم لحرب ءيجف : :لاق «نوُلَصُب هیفو «نوطوغتی
 «ةليللا يه امنإف ءاوربصا :لاقف «هب نومارتی اولعجف ءاناکم دحج ملف انیلع

 ينتملعو «كنيدب يلع تننم !بر اي :لاقف «يلصُي ماق ليللا ناك املف

 !هيف حبصأ ال ةليللا ةليللا بر اي «كقلح رشا يلع تطلس من كباتك

 هب يعد ام :انلقف ؟ينارحبلا نيأ :نجسلا باوبأ برض ىتح انحبصأ امف

 :لاقو انيلع مّلسف بابلا ىلع ماقف ءاجف «هليبس ىلخف «لَّسقيل الإ ةعاسلا
 . صع ال هللا اوعیطا

 «جاجحلا "ساميد يق اسوبحم تنك :لاق «لاقبلا ديعس يأ نع -۹

 . يأل !ءامسأ ابأ اي :تلقف «نحسلا يق هتيأرف تابف «يميتلا ميهاربإ انعمو

 ةالصلا رثكي اذه نإ :لاقو «ينم ًاريتف فيرعلا ءاج :لاق ؟تسبح ءيش

 .هرمتوعد اذإ مكتباحإ نع عنتمي ال يأ :مکصعي (۱)

 .ُملْظْلا برسلا وه ساميدلاو فسوي نب جاجحلا نجس :ساميدلا (۲)
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 ةدشلا دعب جرضلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 دنع ثدحتنل انإ هللاو :لاق «جراوخلا يأر ىري نوكي نأ فاحأف «موصلاو

 «نجسلا انيلع لحد دق لحرب نحن اذإ يميتلا ميهاربإ انعمو «سمشلا بيغم

 نظا كلو «يردأ ام هللاو ال :لاق ؟كرمأ ام ؟كتصق ام !هللا دبع اي :لاقف

 تببحأ الو «هتيوه الو هتيأر ام يأرل هنإ هلابف «جراوخلا يأر ف تذحأ

 ماق مت ءًاضوتف ءامب هل انوعدف :لاق «ءوضوب لإ اوعدا !ءالؤه اي «هلهأ

 يملظو يتعاسإ ىلع ينأ ملعت كنإ مهللا :لاقف «تاعكر عبرا ىلصف

 نإف ءاوفك الو «ةبحاص الو ءادن الو ءادلو كل لعحأ م ينأ يفارسإو
 نم اي كلأسأ ينإ مهللا !ميكحلا زيزعلا تنأ كنإف رفغت نإو «كدبعف بذعت

 همربي ال نم ايو !عمس نع عمس هلغشي ال نم ايو !لئاسملا هطلغت ال
 ثيح نم اجرخمو اجرف هذه يتعاس يف يل لعجت نأ !نيحلملا حاحلإ

 «ملعأ ال ثيح نمو ملعأ ثيح نمو «بستحأ ال ثيح نمو بستحأ

 جاجحلا كدبع بلقب يل ذخو «وحرأ ال ثيح نمو وحرأ ثيح نمو

 هبلق ناف هذه يتعاس يف ينحرخي تح «هلجرو هدیو هناسلو هرصبو هعمسو

 هللاوف :لاق «رثكأف :لاق .بر يأ «بر يأ «بر يأ !كدي يف هتيصانو

 ماقف ؟نالف نيأ :نجسلا باب برض ذإ هءاعد عطق ام هريغ هلإ ال يذلا

 نكت نإو ءءاعدلا عدأ ال هللاوف ةيفاعلا نكت نإ !ءالؤه اي :لاقف «انبحاص

 .هنع ىلخ هنأ دغ نم انغلبف .هتمحر يف مكنيبو اننيب هللا عمجف ىرحألا

 .هلمي ال يأ :همربي ال (۱)
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 اجرلاو فوخلا باتك
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 جرفي نأ هللا وعدأ نأ يحتسأل ينإ :لاق ؟كنع جرفي نأ ك هللا توعد

 ءاريسأ ذحأ الجر نأ تربخأ :يفقثلا ماشه نب مكحلا نع ١-

 كلملا ناحبس :اهيف نقلف «ةرخص بحلا سأر ىلع عضوو بح يف يقلأف
 .ناسنإ هجرخأ نوكي نأ ريغ نم جرحأف !هدمحبو هللا ناحبس !سودقلا

 ناميلس تأ :لاق «شيرق نم لحر ينثدح نابأ نب دمحم نع -۲

 سبحلا ىلإ هب رمأف «مهئامظع نم مورلا ةقراطب نم قيرطبب كلملا دبع نبا
 «جرح مث هباب هيلع قلغأف «ةيشع تاذ ناجسلا هيلع لحدف ءاديقم اللغم

 بحاص باتك ءاح رهشأ دعب ناك املف «سبحلا يف هدج م هيلع ركب املف

 هلزتم نود احورطم دحجو قيرطبلا انالف نأ نينمؤملا ريمأ ريح :رغثلا

 نالف لعف ام ينربخأ :لاقف «ناجسلا كلملا دبع نب ناميلس اعدف «ةديدحب

 .هتصقب هربخأف .معن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي قدصلا ينيجني :لاق ؟قيرطبلا

 نم ای :لوقی نأ رثکی ناک :لاق ؟هب ملکتی ناک ام ؟هلمع ناک امف :لاق

 دحأ ال نم دحأ اي !هقلخ نم دحأ يفتكي الو ءاعيمج هقلخ نم يفتكي

 .اجن اذهب :ناميلس لاق !ينثغأ «ينثغأ «كنم الإ ءاجرلا عطقنا !هل

 ناک لحرب فسوي نب جاجحلا رمأ :لاق «يرازفلا جلب يبأ نع -۴

 ىلخف ءيشب ملكت هيلع لحدا املف «هلتقي نأ هب رفظ نإ هسفن ىلع لعح

 اذ اي !ديمح اي !زيزع اي :تلق :لاق ؟تلق ءيش يأ :هل ليقف «هليبس

 .!دينع رابج لك رش ينع فرصا !ديحنا شرعلا
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 ةدشلا دعي حرضلا ةلاسر جولاو فوخلا باتک

 انيبف «يدحو مورلا دالب يف ربعأ تنك :لاق ءايارسلا ورمع نع - ٤

 :لاقف «تهبناف هلجرب ينك رحف جلع يلع درو ذإ «مئان موي تاذ انا

 .ةعراصُم تعش نإو «ةفياسم تغش نإو «ةنعاطُم تعش نإ رتحخا !يبرع اي

 ملف لرتف «ةعراصملا نكلو ءامه ءاقب الف ةنعاطملاو ةفياسلا امأ :تلقف

 تركذف ؟كلنقأ ةلثق يأ :لاقف «يردص ىلع سلحو ي ينعرص نا ينهن

 ىلإ كشرع َنوُد ام دوبعم لك نأ دهشأ :تلقف يامسلا لإ فرط تعفرف

 !ينع جرف «هيف انأ ام ىرت دق «ميركلا كهحو ريغ لطاب نيضرألا رارق
 تنب نب قاحسإ لاق .يبنح ىلإ ليتق يمورلا اذإف !تقفأ مث «يلع يمغأف
 .هنيعب صالحإلا وهو اعفان هتدحجوف «سانلا هّتملعو هرج :دواد

 ام» :ل4 هللا لوسر لاق :لاق «كيدف يبأ نب ليعامسإ نع ٥-

 ال يذلا يحلا ىلع تلكوت :لق !دمحم اي :لاقف «ليربج يل لشه الإ رم ينك
 .ةيآلا ٩۲ كللا يف كيرش هل نکی ملو ءادلو ذخي  يذلا هل دمحلاو «تومب

 اهب وعدي ةوعد اط لع يلع مع و يبلا نأ ؛يلع نب دمحم نع - - ٦

 ایو ءءيش لک لبق ناک ای» :هدّلو اهملعي هه يلع ناكف «همهأ ام دنع

 .(!اذکو اذک يب لعفا !ءيش لک دعب نئاک ايو !ءيش لک نّوکُم

 نع الوصوم ءاج :تلق .اعطقنم ءاج اذكه :لاقو ۲۸۹/١ ءامسألا يف يقهيبلا هجرحخأ (۱)

 .هدانسإ ححصو مكاحلاو يناربطلا هاور ۳۸٥/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق «ةريره يبأ

 ىلإ عماجلا ف يطويسلا هبسنو ٥ :مقر ريبكلا تاوعدلا باتك يف يقهيبلا هجر امک

 .ينابلألا خيشلا هفعضو ٠۹۱/۰ ضيفلا «هيلامأ يق يرصص نبا

 .عطقنم اذه :لاقو ٤١/١ تافصلاو ءامسألا ف يقهيبلا هحرحأ (۲)
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 ةدشلا دعب حرفلا ةفاسر اجرلاو فوخلا باتک

 بط يلع نب نسحلا ىلإ ءاج الحر نأ ؛يلكعلا ثراجلا نع -۷

 دق نينمؤملا ريمأ نإ :هلط نسحلا هل لاقف «ةحجاح يف هيبأ ىلع هب نيعتسي

 عمسأ تح بابلا ىلإ ينندأف :لاق «هيف الح رمأ هنزح اذإ تيب يف الح

 !سودق اي !رون اي !صيعهك اي :لوقي هتعمسف :لاق «نينمؤملا ريمأ مالك

 «مقنلا لحت يتلا بونذلا يل رفغا -اثالث اهددر- !نمر اي !هللا اي يح اي

 [«مدنلا ثروت يتلا بونذلا يل رفغاو «معنلا ريغت يتلا بونذلا يل رفغاو]
 كتهت يتلا بونذلا يل رفغاو «مسقلا سبحت يتلا بونذلا يل رفغاو

 لجعت يتلا بونذلا يل رفغاو ءءالبلا لزنت يتلا بونذلا يل رفغاو «مصعلا

 يتلا بونذلا يل رفغاو «ءادعألا "”ليدت يتلا بونذلا يل رفغاو ءءانفلا

 يتلا بونذلا يل رفغاو «ءاعدلا درت يتلا بونذلا يل رفغاو ءءاحرلا عطقت

 يل رفغاو «ءاوهلا ملظت يتلا بونذلا يل رفغاو «ءامسلا ثيغ كسمت

 .!ءاطغلا فشكت يتلا بونذلا

 ىلإ كلملا دبع نب ديلولا بتك :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع -۸

 هفقو «ةدلج ةئام هدلحاف نسحلا نب نسحلا رظنا :ينزملا نايح نب نامشع

 هيدي نيب موصخلاو هب ءيجف هيلإ ثعبف «هلتاق الإ ينارأ الو ءاموي سانلل

 ' جرفي جرفلا تاملكب ملكت !يحأ اي :لاقف «نيسح نب يلع هيلإ ماقف :لاق

 عبسلا تاومسلا بر هللا ناحبس «ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال :كنع هللا

 .مهيلع انرصن يأ انئادعأ ىلع انل ليدأ :لاقي «ةبلغلا :ةلادإلا )١(
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 ةدشلا دعب حرفلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 نم ةحجرف تحرفناف ءاهاقف !نيملعلا بر هلل دمحلا «ميظعلا شرعلا برو

 «هليبس اولخ ةبذك هيلع تفرق دق لحر هجو یرُأ :لاقف «هآرف موصخ ا

 .بئاغلا ىري ال ام یری دهاشلا نإف «هرذعب نينمؤملا ريمأ ىلإ بتاك انأ

 نب يلع لحد اذإ ةليل تاذ رجحلا يفل ينإ :لاق «سواط نع -۹

 هئاعد ىلإ نعمتسأل «ريخلا تيب لهأ نم حاص لحر :تلقف «نيسحلا
 :هدوجس يف لوقي هتعمسف «هيلإ يعمسب تيغصأف «دجس مث ىلصف «ةليللا

 لاق «كئانفب كلئاس «كئانفب كريقف «كئانفب كنيكسم «كئانفب كديبع

 .ينع هللا جرف الإ برك يف نهب توعد امف «نهتظفحف :سواط

 «نوعرف ىلإ هحوت نيح الكسلا ىسوم اعد :لاق «كاحضلا نع ٠-

 تنو «نوکتو تنک) :بورکم لک ءاعدو «نینح موی ل هللا لوسر اعدو

 ةنس كذخأت الو «مويق يح تنأو «موجنلا ردكنتو «نويعلا مانت توم ال يح

 .(!مویق اي يح اي مون الو

 نأ ؛ملعلا لهأ نم لحر ينثدح :لاق «نایفس نب نوراه نع -۷۱

 «هتمدخف هه كلام نب سنأ دلو نم لحر انيلع لزن :لاق «هثدح الحر
 ءاعد كملعأ الأ :لاقف «هلبقأ ملف «ءيشب يل رمأ ينقرافي نأ دارأ املف

 ركاسع نباو ۲٠۷/١ تافصلاو ءامسألا يق يقهيبلا هجرحأ «هلاضعإل ادج فيعض هدانسإ (۲)

 ٦١/١١. خيراتلا يف
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 :لاق .ىلب :تلق ؟ينع هللا جرف الإ هپ توعد امو «هب وعدي يد ناک

 نامرحلا ةلآ تمدق دقو «كوفع ءاحر الإ يل قب م يبونذ نإ مهللا :لق

 عَّرضتأو «هبجوتسا ال ام كوعدأو «هقحتسأ ال ام كلأسأ انأف «يدي نيب

 هلك سانلا ىلع يفح نإو «يلاح كيلع ىقخي نلف «هلهأَتسأ ال اعم كيلإ

 ضرألا يف ناك نإو «هلزنأف ءامسلا نم يقزر ناك نإ مهللا !يرمأ ةفرعم

 الیلق ناک نو «هُرسیف ابیرق ناک نو «هٌبرقف ادیعب ناک نِإو «هرهظأف

 .!هیف يل كرابو «هرتكف
 دايز ىلإ لحرب ءيجف «دايز دنع اسلاح ناك هنأ ؛يبعشلا نع -۲

 «وه ام يردن ام ءيشب هيتفش لحرلا كّرحف «هلتق يف شي ام لَمحُي

 «ميهاربإ بر مهللا :تلق :لاق ؟تلق ام :هل تلقف «هليبس ىلخف

 «ليفارسإو «ليئاكيمو «ليربج برو «بوقعيو «قاحسإو «ليعامإو

 !دايز رش ينع “"أرْذا «ميظعلا نآرقلاو «روبزلاو «ليجنإلاو «ةاروتلا لزامو

 ۰ .هرش هنع ئردف

 رفعح وبأ ذحأ امل :لاق «يبايرفلا بوقعي نب لضفلا نع -۴۳

 و اي :بوتكم طئاح ىلع ًرمف «نجسلا ىلإ هب رمأ ةيمأ نب ليعامسإ
 قح اهب وعدي لزي ملف !يتبرک يٿ يدعو !يٽدحو يٿ يبحاص ايو !يتمعن

 .ابوتكم اعيش ري ملف رظنف «ناكملا كلذ ىلع رمف «هليبس ىلح

® 

 .عفذا يأ :ًارذا )0()

AY 



 ةدشلا دعب جرضلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 نيعبرأو عبس ةنس رفعج وبأ جح :لاق «عيبرلا نب لضفلا نع ٤-

 ءابعت هب ينيتأي نم دمحم نب رفعج ىلإ ثعبا :لاقف «ةنيدملا مدقف «ةئامو

 .ةثلاثلا يف يب ظلغأف «هاسني نأ ءاحر هنع تكسمأف «هلتقأ مل نإ هللا يفلتق

 «هل تنذأف «هل نذئا :لاق .نينمؤملا ريمأ اي بابلاب دمحم نب رفعح :تلقف

 ال :لاقف ناكر بو هلا ةمحرو نينمؤلا ري اب كبلع مالسلا :لاقف لحدف

 يف لئاوغلا ينيغبتو «يناطلس يف ٌدَحْلَت !هللا ودع اي كيلع هللا ملس

 ناميلس نإ !نيتمؤما ريمأ اي :رفعح لاق .كلتقأ م نإ هللا ىنلتق «يكلس

 تنأو «رفغف ملط فسوي نإو ءربصف يليا بويأ نإو «ركشف يطعأ

 ابأ اي «يدنعو يلإ :لاقو «هسأر عفر مث اليوط سكنف «كلذ نم "خنسلا
 يذ نم هللا كازح «ةلئاغلا ليلقلا «ةيحانلا ميلسلا «ةحاسلا ءيربلا هللا دبع

 هسلحجأف هديب لوانت مث «مهماحرأ نع ماحرألا يوذ يزجم ام لضفأ محر

 ريبك نهدم ةفحتملاو- ةفحتملاب يلع !مالغ اي :لاق مث ء«هشرفم ىلع هعم

 يف :هل لاق مث «ةرطاق هتيم تلح تح هديب هفلغف هب یتأف -ةيلاغ هيف

 «هئوسکو هتزئاج هللا دبع ابأ وحلا !عیبر ای «"هتءالکو هللا ظفح

 كلذ دعب تيأرف رت مل ام كلذ لبق تيأر دق ينإ :تلقف «هقحلف فرصناف

 «معن :لاق ؟تلق يذلا امف «كيتفش كرحَت كتيأر دقو «تيأر دق ام

 يهاودلا :لئاوغلا )١(

 .ءيش لک نم لصألا :خنسلا )۲(

 .هتسارحو هظفح يأ :هتءالکو (۳)
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 ءاجرلاو فوخلا باتك

 يتلا كنيعب يسرحا مهللا :تلق «دوو ةبع كلو تيبلا لهأ انم لحجر كنإ

 كلهأ الف يلع كتردقب يل رفغاو «ماري ال يذلا كنكرب ينفنكاو « مانت ال

 ‹«يركش اهدنع كل لق يلع اهب تمعنأ ةمعن نم مك بر !يئاحر تنأو

 يرکش هتمعن دنع لق نم ايف «يربص اهدنع لق اهب ينتيلتبا ةيلب نم مكو

 ىلع ينآر نم ايو !ينلذخي ملف يربص هتيلب دنع لق نم ايو !ينمرحي ملف
 معنلا اذ ايو !ادبأ يضقني ال يذلا فورعملا اذ اي !يحضفي ملف اياطخلا

 كبو «ادبأ دمحم لآو دمحم ىلع يلصت نأ كلأسأ !اددع ىصحت ال يتلا

 ينعأو «ايندب ينيد ىلع ينعأ مهللا «هرش نم كب ذوعأو «هرحن يف ًأردأ

 اميف يسفن ىلإ ينلکت الو «هنع تبغ امیف ينظفحاو «یوقتب يترخآ ىلع
 ال ام يل رفغا !ةرفغملا هصقنت الو !بونذلا هرضت ال نم اي «هترضح

 ءابيرق اجرف كلأسأ !باهولا تنأ كنإ «كصقني ال ام ينطعأو «كرضي

 ٠٠٠ .!ةيفاعلا ركشو ءالبلا عيج نم ةيفاعلاو ءاعساو اقزرو ءاليمج اربصو

 همهحر زيزعلا دبع نب رمع ينرمأ :لاق «ةمثيخ نب حاضو نع ٥-

 ‹ يندر دقف «ملسم يبا نب ب ديزي الإ مهتحرحأف «نجسلا يف نم جارحإب هللا

 ‹هنم تبرهف < «ملسم يبا نب ب ديزي مدق :يل ليق «ةي ةيقيرفأبل ينإ هللاوف :لاق

 :لاق .حاضو :تلق !حاضو :يل ليقف يب يقأف «تذحأف يبلط يف لسرأف

 ام لاطل هللاو انأو :تلق .كنم يننكمي نأ هللا تلأس ام لاطل هللاو امأ

 هللاو مث ‹كنلتقأل هللاو هللا كذاعأ ام هللاوف :لاق .كرش نم هللاب تذعتسا

 كحور ضبق ىلإ توملا كلم ينقباس ول «كنلتقأل هللاو مث «كنلتقأل
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 شا عرفا لاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 ‹« تفتك و هيف تدعقأف ‹«عطنلاب ءيجف :لاق «عطنلاو فيسلاب يلع هتقبسل

 ىلإ جرخف ةالصلا تميقأو «روهشم فيسب يسأر ىلع مئاق ماقو

 عطقف لحر ينءاجف «لتقف «دنحلا فويس هتذحأ ادحاس رح املف «ةالصلا

 .قلطنا :لاق مث «هفیسب یفاتک

 ينثعب كلملا دبع نب ناميلس مدق ام :لاق «ديزي نب دمحم نع ٦

 :مهنم «مهتجرحخأف جاجحلا مهسبح نيذلا ساعدلا لهأ ىلإ قارعلا ىلإ

 ي مهتجرحأف «ةرصبلا لهأ نم ةدباعو «يبضلا ديزيو «يشاقرلا ديزي

 لحجر لک توسکو «هعنصب ملسم يبا نبا تفنعو «ملسم بأ نبا لمع
 ةيقيرفأ ىلع المعتسم تنك يمع تامو ناميلس تام املف «نيبوث مهنم

 ينبذعف «كلملا دبع نب ديزي لمع يف اريمأ ملسم يبأ نب ديزي يلع مدقف

 برغملا دنع ءاسك يف لمحأ اموي يب يتأف «يماظع رسك ىتح اديدش اباذع

 توملا كلم تيأر ول «يريغ دنع ةهحرلا سمتلا :لاقف «ينمحرا :تلقف

 هللا توعدف :لاق «كل حبصأ ىح بهذا «كسفن هتردابل كسأر دنع

 ديزي يل ركذا «ساميدلا لهأ يف ينم ناك ام يل ركذا مهللا :تلقف

 ال نم هيلع طاسو «ملسم يبأ نبا رش ينفكاو ءانالفو انالفو يشاقرلا

 قرط سبحأ تلعحو !يفرط لإ دتري نأ لبق نم كلذ لعحاو «همحري

 ‹ ينوقلطأف « ينوتأ مث هولتقف «ربربلا نم سان هيلع لحخدف «ةباحإلا ءاحر

 يببس نم كلذ نأ اوري نأ متلعف نإ فاحأ ينإف «ينوعدو اوبهذا :تلقف

 .ينوکر تو اوبهذف

 - ۔



 ءاجرلاو فوخلا باتك

 :لاقف 4ظ ءادردلا يبأ ىلإ لحر ءاح :لاق «دعس نب دشار نع -۷

 ىتوملا ترکذ اذإو ىارضلا ف كركذي ءارسلا يف هللا ركذا :لاقف .نصوأ

 رظناف ايندلا نم ءيش ىلع كسفن تفرشأ اذإو «مهدحأك كسفن لعجاف

 .ريصي ام ىلإ

 تنأف يمإ :هل ءاعد يف دابعلا نم لحجر نع ركذي ؛ايركز يبأ نع -۸

 الإ كتيصعم ىلع وقأ ملف «كرتسب يحئاضفو «كناسحإي يتعاسإ ضرعت يذلا

 اهلقثب يلع ةقبطم نم مكف «كمركو كدوح الإ كيلع ينئرجي ملو «كتمعنب
 .'ةعد اهتعسبو «ةعس اهقيضب ينتلدبأف ءاهمامكأ ينع تحرف دق

 رمع نب صفح بتك :لاق «يلهملا رمع نب ةصيبق نع -۹
 دالب يلي امم ناتلملا ناخ يف دحو هنأ :روصنملا رفعج يبأ ىلإ درمرازه

 هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع وهو «دمحم نب نالف لوقي :[ابوتكم] ودعلا

 تعلتبا دقو عضوملا اذه ىلإ تيهتنا نأ دعب تلقف «نسح نب نسح نبا
 :تايبألا هذه «مدلا

 ردكتملا لهنملا اهادص لاطأ ةئيمظ يوريف وفصي برشم ىسع
 رصنتس ماضتسملا لذتسلملابو يفتكتس تايداغلا بونح لاب یسع

 ربجيف ريسكلا مظعلل حاتريس  هفطلب ريسكلا مظعلا رباج ىسع

 .ةحارلا :ةعدلا )١(
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 ءاجرلاو فوخلا

O 

 ربکكیو ليام هيلع ريسي هنإ هللا نم سايت ال هللا یسع

 :ليق امك «هلهأو هللا دبعو انأو «تايبألاو كباتك تأرق :روصنلا هيلإ بتكف]

 هرئارم ترمتساو ملظب انامر هنأل زيزعلا لالذإ لواحن

 .'[.هيلإ نسحأو نامألا هطعأف ربح هللا دبعل كغلب نإف

 ىلع تلحد :لاق «مشاه ينب لوم ءاحر يأ نب دمحم نع -۰

 ملف هسبح لاط دقو «تايبألا هذهب لثمتي وهو «نجسلا كولملا نم لحر

 .جرح نأ ثبلي

 ىلإ هحو دايز نب هللا ديبع نأ ؛هيبأ نع مثيلا نب نايرعلا نع -۸۱

 .هبطاخي ديزي يدي نیب يجراحخ اذإف لحدف «ةحاح يق ةيواعم نب ديزي

 هآرف .كنلتقأل هللاو :لاقف .يقش ينإ :لوقي ام ضعب ين يحراخلا هل لاقف

 :لاق ؟لوقی ام !يسرح ای :لاقف «هیتفش ك رحب

 رمأ هتقيلخ يف موي لك هل  هنإ هللا هب يتأي جرف ىسع
 ؟اذه ام :لاقف «دوسألا نب مثيملا لحدف .هقنع ابرضاف هاحرحخأ :لاق

 موق مرجم به !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءاليلق هنع افك :لاقف «هربحأف

 :لوقي يحراخلاو «هجرحخأف هديب مثيهلا ذحأف .كل وه :لاقف «مهدفاول

 .هبلغف هللا بلاغو «هبذكأأف هللا ىلع ىلأت «ةيفاعلا ىلع هلل دمحل ا

 )١( يحونتلل ةدشلا دعب جرفلا نم ةدايزلا ۹۳/۰.
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 تنکو «جاجحلا نم تبره :لاق ءءالعلا نب ورمع يأ نع -۲

 :تيبلا اذه لوقي الئاق تعمسف «اموي حطس ىلع نميلاب

 لاقعلا لحك ةحرف هل ر ألا نم سوفنلا هركت اعر

 تنك امهيأب يردأ امف .جاجحلا تام :لوقي لحر اذإف تجرخف :لاق

 «جَرفلا نم ةحرفلاو :يمع لاق .جاجحلا تو وأ «ةجرفب ؛احرف دشأ

 .طئاحلا ةحرف ةحرفلاو

 امهاقلأف نيدسأ رصنتخب ارض :لاق «ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع -۳

 م هللا ءاش ام ثکمف «اًجيهَي ملف امهيلع هاقلأف لاینادب ءاجو «بح يف

 ىلإ كك هللا ىحوأف «بارشلاو ماعطلا نم نويمدآلا يهتشي ام ىهتشا

 انأ !بر اي :لاقف «لاينادل ابارشو اماعط ددعا نأ ماشلاب وهو ايم

 هللا ىحوأف «قارعلا ضرأ نم لباب ضرأب لاينادو «ةسدقملا ماشلا ضرأب

 ام لمحيو كلمحي نم كيلإ لسرس انإف «كانرمأ ام ددعا نأ :هيلإ كبك

 ىلع فقو ىتح دَعَا ام لمحو هلم ام كمك هللا لسرأف «لعفف «تددعأ

 ؟كب ءاح ام :لاق ءايمرأ انأ :لاق ؟اذه نم :لايناد لاقف بحل سار

 دمحلا :لايناد لاق .معن :لاق ؟ينركذ دقو :لاق .كبر كيلإ ينلسرأ :لاق

 احر رم بحي ال يذلا هلل دمحم لاو «هركذ رم ىّسني ال يذلا هلل

 يزجُي يذلا هلل دمحلاو «هريغ ىلإ ُهْلكي مل هب و ْنَم يذلا هلل دمحلاو
 يذلا هلل دمحلاو «ةاحخ ربصلاب يزجي يذلا هلل دمحلا ءاناسحإ ناسحإلاب

 انن ونظ ءوت نيح انن وه يذلا هلل دمحلاو ءانبرك دعب انرُض فشكي
- ۹۸ - 



 ءاجرلاو فوخلا بانك

 .انع ليحلا عطقنت نيح انؤاحر وه يذلا هلل دمحلاو «انلامعأب

 زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلحد :لاق «ديعس نب ةسبنع نع ٤-

 ‹هيلع تلبقأف «نيترم !ةسبنع اي :ينادان تفرصناف هتعدو املف «هعدوأ

 هقيض الإ رمألا نم عساو يف نكت ال كنإف «توملا ركذ نم رثكأ :لاقف

 .كيلع هعسو الإ رمألا نم قيض يف نكت الو «كيلع

 ايندلا نم تنك اذإ :لوقي ناك هنأ ؛زيزعلا دبع نب رمع نع ٥-

 .كيلع لهسي هنإف «توملا ركذاف «كؤسي اميف

 «ةرحآلا يف امه سانلا لقأ نإ :لاق «كلملا دبع نب ةملسم نع.-

 .ايندلا يف امه مهلقأ

 تحبصأ فيك :يبابلا ريهزل تلق :لاق ‹«لضفلا نب مراع نع -۷

 نع القتنم «ةرحآلا ىلإ ريسم يف كدعب تحبصأ :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي

 «شفنو «قتف هب ناكو :نسحلا وبأ لاق .اهئاحرو اهتدشب ايندلا

 .تءاش ام انب لعفتلف «ايندلا يه :لاقف «هرصب بهذو

 ريهز ىلع تلحد :لاق «نابوت نب دعس نب كلملا دبع نع -۸

 امف «كيلع نوه :لاقف «هل عحجوتأ تلعجف «هدوعأ هرصب بهذ امل يبابلا

 .ةناثملا قاتفنا وه :قتفلا :يرب نبا لاقو «نطبلا قارم يف وتن وأ ةلع :قتفلا )١(
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 «انصح نينمؤملا ريمأ نوراه رصاح :لاق «رمعم نب بویأ نع ٩-

 اذه هيلع بوتکم هيدي نیب عقو تح «لصن هل سيل ءاج دق مهس اذإف

 :تيبلا

 بيلحلا نبللاك راققلا راصو ىلهأ تيتأ بارغلا باش اذإ

 بيرق جرف هءارو نوکكي هيف تيسمأ يذلا بركلا ىسع

 .نيتنس هيف اسوبح اروسأم ناكو «صلخت نمم مهسلا

 ىسعب انسفنأ للعن ىسع نوکكي جرف یسع

 اسنياذإ جرف نم ء رملا نوكيام برقأو

 ىلإ نايبصلا هأحجلأ دق انونجج تيأر :لاق «نيسحلا نب دمحم نع -۱

 :تيبلا اذه لوقي وهو ماقف «هنع اوقرفتف ‹ةيواز يق دعقف ءاجف «دجسم

 جرفلا نم هاندأ رمألا بعصأف اجرف رظتناف رمأ قياضت اذإ

 ةدحجومل كلملا هافن كلملا ريزو نأ ؛نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۲ ٠

 :نيتيبلا نيذه هعم ناک لحر هدشنأ
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 كدغ كيفكيس سمألاب ناك يذلا كيفكي ناك اير نإ

 ةبوتكم ةعقر اذإف «هيلع اسلاج تنك ادعقم تعفرف «هيف تنك رمأل ديدش

 :تيبلا اذه بوتكم اهيف اذإف «اهيف ترظنف

 .هللا جرف الإ ثبلأ ملو «مغلا نم دجأ تنك ام ينع بهذف :لاق

 هب تقض مه ينباصأ :لحر لاق :لاق «يفقثلا ركب يبأ نع ٤-

 :نيتيبلا نيذه يل لوقي الئاق نأك ىمانم يق تيأرف تمنف «اعرذ

 هركتام یرت ال موي لقلف اعطقم ءازعلاب هراكملل نك

 هواتي هرح نم هرييسضو  ىذألا نم روقولا مستبا امبرلو

 ام ينع هللا جرف نأ ثبلأ ملف «هددرأ انأو تهبتناف «رعشلا تظفحف :لاق

 لثمتتو اهاشغت ةأرما تناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٥-

 :تيبلا اذهب

 يناجن رفكلا ةملظ نم هنإ الأ انبر بيحاعت نم حاشولا مويو
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 اسورع تدهش :تلاق ؟كنم هعمسأ يذلا تيبلا اذه ام :ةشئاع اه تلاقف

 تءاجف حاشولا تعضوف «حاشو اهيلعو اه الستغم تلحد ذإ «ىلجب انل

 ينوشتفف ينومهتاف حاشولا اودقفف «هتذحأف هترمح ترصبأف ةأدحلا

 تءاجف «[ عارب رهظيو] ينئربي نأ ك هللا توعدف « يليق اوشتف تح

 .مهنيب هتقلأ تح حاشولاب ةأدحلا

 :هلوق ىجحي نب دمحأ دشنأ ٦-

 ربصلا جرفلا باب حاتفم

 هلاح ىلع ىقبي ال رهدلاو

 يتلا يلايللا هينفت هركلاو

 هلاح نم لاح یقبی فیکف

 رسي هعمرسع لکو

 رمألا هدعب يتأي رمألاو

 رهشلاو مويلا هيف عرسي

 :تايبألا هذه ميهاربإ نب دمحم دشنأ -۷

 بولقلا سأيلا ىلع تلمتشا اذإ

 تنأمطاو هراكملا تنطوأو

 اهحو رضلا فاشكنال رت مو

 ثوغ كنم طونق ىلع كاتأ

 تهانت اذإ تاثداحلا لكو

 .ناذرحلا ديصي فورعم رئاط :ةأدحلا )١(

 بيحرلا ردصلا هب امل قاضو

 بوطخلا اهنكامأ ف تسرأو

 بيرألا هتليحل ىفعأ الو

 بيجتسملا فيطللا هب نمي

 بيرقلا جرفلا اهب لوصومف
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 ءاجرلاو فوخلا بانک

 :تايبألا هذه شيرق نم لحر ندشنأ :ايندلا أ نبا لاق -۸

 ىصحت سيل كبر نأ رت ملأ

 ءيش سيلف موما نع لست

 اذه دعب رظني هللا لعل

 ةعدقلاو ةثيدحلا هيدايأ

 ةميقلاب ك وهامو مي ب

 :تايبألا هذه قارولا دومح دشنأ -۹

 هسفن يي بلل ا وذ لمي ر

 الح دق نم عراّصَم یسنیو

 الوّعأ هبئااصم ضعبب ن امزلا فورص ُهنَهَدَب نإف

 اَلا نح رصلا هللعل هرمأ فمزحلا مدقولو

 ينسبح :يبأ لاق :لاق «دواد نب بوقعي نب هللا دبع نع - ٠

 ققح «ةُحح ةرشع سم اهيف تثكمف «ةبق يلع تينبو ءرغب يف يدهلا
 نم زوکو فیغر موی لک لإ یل ناكو «ديشرلا ةفالحخ نم ردص ىضم

 «ةجح ةرشع ثالث سأر يف ناك املف ءاهتاقوأ يف ةالصلاب نذؤأو «ءام

 :لاقف «يمانم يف تآ يناتأ

 ممغ هلوح تیبو بح رعق نم

 املف ءايش ىرأأ ال الوح تثکمف «ج رفلا یتا تلقو « هللا تدمحف :لاق

Pa 
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 :تيبلا اذه يل لاقف « آلا كلذ ينا يناثلا لوحلا سار یف ناک

 رمأ هتقيلح يف موي لك هل هنإ هللا هب يتأي جرف ىسع

 لاقف «لوحلا دعب يتآلا كلذ يناتأ مث ءاغيش ىرأ ال الوح تشکمف :لاق

 ۰ :نيتيبلا نيذه

 بيرق جرف هءارو نوکی هيف تيسمأ يذلا بركلا ىسع

 بيرغلا يئانلا هلهأ تأيو ناع كفيو فئاحخ نمأيف

 لبح لإ يلدف «ةالصلاب نذؤأ أ ينأ تننظف «تیدون تحبصأ املف :لاق

 ءوضلا تلباق املف « ينوجرحأف « تلعفف .كطسو هب ددشا :ليقو «دوسأ

 ىلع ملس :يل ليقف «ديشرلا ىلع تلحدأف «يب اوقلطناف «يرصب يشغ

 هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :تلقف .نينمؤملا ريمأ
 هللا ةحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :تلق .هب تسل :لاق .يدهملا

 نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :تلق .هب تسلو :لاق .يداهملا هتاكربو

 بوقعي اي ديشرلا :لاق ؟ديشرلا :تلق .ديشرلا :لاق .هتاكربو هللا ةمحرو

 ىلع يل ةيبص ةليللا تلمح ينأ ريغ دحأ كيف عفش ام هللاو !دواد نبا

 تنك يذلا لحما نم كل تيثرف «كقنع ىلع يايإ كله ترك ذف « يقنع

 يل رکنت دلاخ نب ىج نإ مث .يسلج برقو ينمركأف :لاق .كتجرحأف هب
 «جحلل هتنذأتساف هتفخف «هنود نينمؤملا ريمأ ىلع بلغأ نأ فاح هنأک

 .اهب تام ىح ةكعح اميقم لزي ملف .يل نذأف

of - 



 بوقعی ناکو ءاهب رصبأف دعب تحلوع هنيع نأ ينغلب :ايندلا يبا نبا لاق

 هل لاقف .يدهملا دنع عبسي ناكو «يدهملا لقع ىلع بلغ دق دواد نبا

 .يدنع عبست لوبلل تجرح اذإ :يدهملا

 ىلإ رمتعملا نب ركب بتك :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ١-

 هيلإ بتكف «ّبغلا ةّدشو سبحلا لوط هيلإ وكشي نجسلا نم ةيهاتعلا يبأ

 :نيتيبلا نيذه لوقي

 رظت ب هللا راو ريفلاو مايألا يه

 ردذقلاو هللا نياف -  اجرفىرتنأ أيا

 :نيتيبلا نيذه نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠۲ ١-

 ضف نمو ولع نم اهيف ناک اع يضقنت م ةعاس الإ ٌرهدلا لَه

 يضم امهاتلكف ترس ةحرف الو ٠ ضراَع ةءاسَم لفحت ال كئوهف

 :نيتيبلا نيذه نمهرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ۴۳

 عوزح ريغ خيشلا نإ نيَعوْرَح ٠ امُهارأ رمعل نيذللا يتب
 عينص نسحب يأت نأب انّوَحر ةءاسمب تلبقأ يلايللا ام اذإ

 ىلع ايلاو ةريبه نب رمع ناك :لاق «دايز نب نامیلس نع - ٤

 نكي ام بارعإلاو «عامحلا ةرثكب رحفلا :عابسلا :برعلا ناسل يف ءاحو «لصألاب اذك )١(

 .دارملا هلعلو .ءاسنلا رمآ نم هتع هب
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 كلملا دبع نب ديزي تام املف «كلملا دبع نب ديزي هالو قارعلا

 نيلجرلا دحأ قارعلاب ماشه يلوي :ةريبه نب رمع لاق «ماشه فلختساو

 ةينارصنلا نبا ىلو نإف «يرسقلا هللا دبع نب دلاحخ وأ «يشرحلا ديعس

 نب رمع نذأ دقو «طساو لحدف ادلاخ ماشه ىلوف ءءالبلا وهف ادلاح

 ليق ذإ «هتمامع يوسي هدي يف ةآرملاو مَتعا دقو ًأيهتي وهو «ةالصلاب ةريبه

 نم ةَعَرذم هسبلأو هديقف «ةريبه نب رمع ذحأف «لحد دق دلاح اذه :هل

 نأ نم فاخت امأ «قارعلا لهأ ىلع تننس ام سعب :دلاخل لاقف «فوص

 بهذ نص ام هب دلاخ عنص امل :لاق «شايع نب ركب بأ نع ٥-

 تنأ الإ هلإ ال :لاقف «ةفوص م اغنأكف فشكقف «ديدحلا يف وهو بّلقتي

 هنع ج رفي نأب هقلحأ ام :هرضح نم لاقف !نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس

 .ًاعیرس

 ةريبه نب رمعل يلاوم ءاجف :لاق «دايز نب ناميلس نع - ٦

 اورتكاو «سبحلا ىلإ اهنم برس وبقت مث «سبحلا بناح ىلإ اراد اورَتكاف
 اودارأ يتلا ةليللا تناك املف «طساو ةنيدم روس طئاح بناح ىلإ اطئاح

 يف سبحلا نم جرخف «سبحلا ىلإ بقنا اوّضفأ سبحلا نم اهيف هو رخي نأ
 يتلا رادلا غلب تح يشع رادلا نم جرح مث «رادلا ىلإ جرح مث «بّرّسلا

 ققح اهنم بسلا يف جرح مث ءاهيف بقن دقو «ةنيدملا طئاح بناح ىلإ
 بكر ف «ةنيدملا طئاح فلح ليح هل تيه دقو «ةنيدمل نم جرح

 ۳ -۔
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 نع اوكسمي يكل كلذ لبق ةلع رهظأ ناك دقو ءاوحبصأ ام دعب هب ملعو

 هنيبو هنیبو هقحلف ‹«يشرحلا دعس دلاخ هعبتأف «تقو لك يف هدقفت

 .هكر تو هل بصعتف «تارفلا

 :قدزرفلا لاقو

 اجرخم كل اهنطب الإ كي ملو اهرهظ دس دق ضرألا تيأر الو

 احرفف تاملظم ثالث يف ىوث ام دعب سنوي هادان يذلا توعد

 اجرفملا فيطللا ربلا كبر ىوس ٠ ةعافش كيلع ننعب ملو تجرح

 اجملدأ نيح اهلثم راس راس امو ٠ ةليل ترس دق ضرألا تحت تحبصأو

 ةريبه نب رمع عم تنك :لاق «ةريبه نب رمع لوم مزاح نع -۷

 كلملا دبع نب ةملسم ىتأف «ةمتع دعب قشمد انغلبف «نجسلا نم بره ثيح

 دبع نب ماشه فلح كلما دبع نب ةملسم ىلصو «هتيب يف هعم هلزنأو هراحأف

 ابأ اي :لاق «هآرف هيلع لحد املف «ةملسم هيلع نذأتساف «حبصلا كللا

 ريمأ اي لجأ :لاق «ةليللا هذه يف كقرط دقو الإ ةريبه نبا نظأ ام !ديعس

 .كل هتبهو دق :لاق .يل هبهف هترجأ دقو !نينمؤملا

 ىلإ عراس نمم تنك :لاق «يبالغلا ةيواعم نب نطق نع -۸

 يلاومأ ضبقف «تيفتحاو رفعج وبأ ينبلط لتق املف «هعم دهتحاو ميهاربإ

 ينب يف مث «ةيواعم نب رضن ينب يف ترواجف «ةيدابلاب تقحلو «يرودو

 رواجأ سيق يداوب يف تلقنت مث «ميلس ينب يف مث «ةرازف ينب يف مث «بالك
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 رفعح يأ ىلع مودقلا ىلع تعمزأف ءءافتحالاب اعرذ تقض تح مهيف
 يأ ىلإ تلسرأ مث ءاهنم فرط يف تلزاف «ةرصبلا تمدقف «هل فارتعالاو

 لبقي ملف هيلع تعمزأ يذلا يف هترواشف ءاداو يل ناكو ءالعلا نب ورمع

 ملف :لاق «كسفن ىلع ضرعتل كنإو «كلتقيل اذإ هللاو :لاقو «ييأر
 هتنيدم رفعحج وبأ ىنب دقو «دادغب تمدق تح تصحخشو هيلإ تفتلأ

 م ءاراد تلزتف «يدهملا الح ام اهيف بكري سانلا نم دحأ سيلو «اهزنو
 الإو مكتتج نإف ءاثالث اولهمأف نينموملا ريمأ ىلإ بهاذ ينإ :يناملغل تلق
 سانلاو عيبرلا راد تئجف «ةنيدمل ا تلحخد قح تیضمو .اوفرصناف

 رصق ىلع ةعراشلا رادلا يف ةنيدملا لحاد لزني ذئنيح وهو هنورظتني

 «مهعم تمقف «سانلا هيلإ ماقف «يشحب جرح نأ ثبلأ ملف «بهذلا

 :لاق «ةيواعم نب نطق :تلق ؟تنأ نم :لاقو «يلع درف «هيلع تملسف

 ارظفتحا :لاقف «هعم "ةدوسم ىلع لبقأف .وه انأ :تلق .لوقت ام رظنا

 نب ورمع يبا يأر ترکذو «ةمادنلا ينتقحل تسرح املف :لاق .اذهب

 ذحأف يصح جرح ىتح لطي ملف «عيبرلا لخدو «هيلع تفسأتف ءءالعلا

 قلغأ مث هتلخدأف ءانيصح اتيب يب ىتأ مث «بهذلا رصق يناخدأف يديب

 ءاهمولأ يسفنب تولو «كالهاب تنقيأو يتمادن تدتشاف قلطناو «يلع

 ماعطب يناتأو «تيلصو تأضوتف ءا. يصخلا يناتأ رهظلا ناك املف
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 ىحرأو تيلصو تأضوتف ءا. يناتأ برغم ناك املف «مئاص يأ هترحأف

 اهافقأو قلت ةنيدملا باوبأ تعمسف «ةايحلا نم تسعي «هلودس ليللا يلع

 حتفف «يصخلا يناتأ ليللا نم ردص بهذ املف «مونلا ينم عنتماف «ددشت

 ‹«لودسم رتس نم يناندآ مث «رادلا نحص ينلحدأف «يب ىضمو يلع

 «ةيحان مئاق عيبرلا اذإو «هدحو رفعج وبأ اذإف ءانلخدأف مداح انيلع ج رخف

 ريما اي :تلقف ؟هیه :لاقف «هسأر عفر مث ءاقرطم ةهينه رفعج وبأ بكأف

 تيصعف يدهج كيلع تدهح هللاو دقف ةيواعم نب ب نطق انآ !نينمؤملا

 لهأف توفع نإف «ككلم كبلسأ نأ تصرحو «كودع تيلاوو «كرمأ

 مث «ةهينه تكسف :لاق .ينلتقت يبونذ رغصأبف تبقاع نإو «تنأ كلذ

 :تلقف .كنع افع دق نينمؤملا ريمأ نإف :لاق .قلاقم تدعأف ؟هیه :لاق

 يرودو يعايضو «كيلإ لصأ ال كباب ءارو نم ؤرما ينإ !نينمؤملا ريمأ اي

 رمأ من ءةاودلاب اعدف :لاق .لعف اهدري نأ نينمؤملا ريمأ ىأر نإف «ةضوبقم

 ذئموي وهو- يريمنلا بويأ نب كلملا دبع ىلإ هئالمإب بتكف هل امدا

 هيلع درو «ةيواعم نب نطق نع يضر دق نينمؤملا ريمأ نإ :-ةرصبلا ىلع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هل هذفنأو كلذ ملعاف «هل ضبق ام عیمجو هرودو هعایض

 نيا يردأ ال يتعاس نم تحرخف :لاق «يلإ هعفدو باتكلا متح مث :لاق

 ثبلأ ملف «هثدحأ مهدحأ بناج تسلجف «بابلاب سرحلا اذإف «بهذأ

 :لاقف «هيلإ تمقف ؟افنآ جرح يذلا لحرلا نيأ :لاق ‹«عيبرلا جرح نأ

 ‹«ينشرفأو يناشعف هلزام ىلإ يب قلطناف «تملس هللاو لحرلا اهيأ قلطنا
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 «ةنيفس يل نوُرَتَكي مهتلسرأف يناملغ تيتأف «هّنَْعَدو تحبصأ املف
 «هسفنل ةنيفس ىرتكا دق «ناسيم لهأ نم نيقاهّدلا نم يل اقيدص اودجوف

 ‹«نينمؤملا ريمأ باتكب بويأ نب كلملا دبع ىلع تمدقف «هعم ينلمحف

 .يل فصتسا ام عيمج يلع در تح مقأ ملف هدنع يندعقأف

 ءلمعلا ىلع رمع نب فسوي ينهركأ :لاق «يربنعلا ةبوت نع - ٠۹
 قبي م ىقح نجسلا يق تلز امف «ينديقو نجسلا يف نسبح تعحر املف
 ايا :لاقف «ضيب بايث هيلع يمانم يق تآ يناتأف «ءادوس ةرعش يسر ي

 وفعلا هللا لأسأ :لق !ةبوت اي :لاقف .لحأ :تلق ؟كّسبح لاط !ةبوت
 ‹تظقيتساو اثالث اهتلقف .ةرحآلاو ايندلا يق ةمئادلا ةافاعملاو ةيفاعلاو

 ينإ مث ىاعدلا اذه تبتكو «جارّسلاو ةاودلا تاه !مالغ اي :تلقف

 تيلص ىتح هب وعدأ تلز امف «يلصأ نأ ىلاعت هللا ءاش ام تيلص

 مغ ءهل اوحتفف «نجسلا باب برضف يسرح ءاج تيلص املف «حبصلا

 نيب ينوعضو تح يدويقب ينولمحف ءاذه :اولاقف ؟يربنعلا ةبوت نيأ :لاق
 ؟كاسبح انلطأ دق !ةبوت اي :لاقف «هب ملكتأ انأو - فس وي يأ- هيدي

 «نحجسلا ىق الجر هثملعف «هنع هولحو هد ويق هنع اوقلطأ :لاق .لجأ :تلق

 هب ءيجف «ينع اولَخ الإ نهتلقف طق باذعلا ىلإ ذأ م :يبحاص يل لاقف
 ةئام ينودلحج ىتح «ُهركذأ ملف نُهركذتأ تلعجف باذعلا ىلإ اموي

 .ينع يلخف نهتلقف نهترکذ يڼٳ مث «طوس

 جاجحلا مايأ ًارقن انك :لاق ءءالعلا نب ورمع يأ نع ٠-
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 ةدشلا دعب جرضلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 :تيبلا اذه دشني ادشنم تعمسف «ءاعنصب

 لاقعلا لحك ةجرفهلر ٠ فألا نم سوفنلا هركتاعر

 جاجحلا تام :لوقي الئاق تعم ذإ كلذك ينإو «ةحجرف هلوق تفرظتساف

 .تيبلا كلذب وأ جاجحلا توع. «احرف دشأ تنك نيرمألا يأب يردأ امف

 «رامذب اربق اوراثأ :لاق «يرامذلا ماشه نب كلملا دبع نع ١١-

 :نيتيبلا نيذه هيف ابوتکم ارجح اودجوف

 روهدلا تضم اذکكهف كنم لان رهدلربصا

 رورسلا الو ماد نزلا ال ةرمنزحو حرف

 :تايبألا هذه شيرق نم لحر لاق :ايندلا يبا نبا لاق - ۲

 ءاخرلاو دئادشلا بقعانب ترمو هرطشأ رهدلا انباح

 ءاعدلا رغ ىلإ عزفن ملو تلوت ايند ىلع فسأن ملف

 ءاقشلاو ةداعسلاب تأتو اوسأتو انملكت مايألا يه

 ةنيدملا راجت نم لحجر ناك :لاق «دوعسم نب ميهاربإ نع -۳

 هتلاح تريغتف «لاحلا نسحب هفرعيو هطلاخيف دمحم نب رفعح ىلإ فلتخي

 :تايبألا هذه رفعج لاقف «دمحم نب رفعج ىلإ كلذ وكشي لعجف

 ليوطلا نمزلا يف ترسيأ دقف اموي ترسعأ نإف عزجت الف

 ليلق نع ينفغبي هللا لعل رفك سأيلا نإف سأيت الو
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 ةدشلا دعد جرفلا ةلاسر ءاجرلاو فقوخلا باتك

 ليمجلاب ىلوأ هللا نلف ءوس نظ كلذب ننظت الو

 .سانلا ىنغأ انأو هدنع نم تح رخف :لاق

 رفعحج نب دمحم نب مساقلا ناك :لاق «نيسحلا نب دمحم نع ٤-

 :تايبألا هذهب اريثك لثمتي

 رهدلا هب حلأامن اجرفهل یرت ناو مودی ال نا یرت ام یسع

 رمأ هتقيلخ يف موي لك هل هنإ هللا هب يتأي جرف ىسع

 رسي هعبتي رسعلا نأ هللا ىضق ٠ هنإفارسي جراف رسع حال اذإ

 :نيتيبلا نيذه نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠-

 رسيلاب رسعلا جزماو حماسف كيلع ترسعت رومألا يق حماست ۾ اذإ

 ربصلا نم ىفشأ هوركملل رأ لو ىقتلا نم ءالبلل ىقوأ رأ ملف
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 ةدشلا دعب جرفلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 تابوقغلا ةلاشز اجرلاو فوخلا باتك

 نل» لرش ل ينل عمت سم يوحا لاق «يرتحبلا يأ نع

 ٠«مهسفتأ نم ورتم یس اا كله

 نی قرف سوق نوماسلا حتا ال :لاق یانی ربح نع ا

 :تلقف «هإظ ءادردلا وبأ ىكبو «ضعب ىلإ يكبي مهضعب دعقف ءاهلهأ
 :لاق ؟هلهأو كرشلا لذأو «هلهأو مالسإلا هيف هللا زعأ موي يف كيكبي ام

 يه انيب «هرمأ اوك ر ت اذإ كك هللا ىلع قلخلا نوهأ ام !ريبح اي كنم انعد

 .ىرت ام ىلإ اوراصف كاك هللا رم اوكر ت ذإ ؛ةرداق ةرهاق ةمأ
 اذإ) هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةمل مأ نع ۳

 .«ضرألا لهأب هسأب ىلاعت هللا لزنأ ؛ ضرألا يف ءوسلا رهظ

 دواد وبأو 1/4 دمحأو /۷o دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 ال يباحصلا ةلاهحو 1۲/۲ باهشلا يف يعاضقلاو ۳٠/١ دنسملا يف دعحلا نباو ٠/٤

 کو ظ لاق < ‹عطقنم دنسب دوعسم نبا ةياور نم ۰ |۸ ریرج نبا هجرحا امک «رضت

 لاق « [٠ء:ءاسنألا] ملط و -هلوق لل ءسال 4 ةَمللظ ُتَاك ةَّيَرَق نم اَتََصَق

 هللا لوسر نع ةياورلا هب تءاح ام ةحص ىلع ةحضاولا ةلالدلا ةيآلا هذه يف :ريرح نبا

 مهبونذ رثكت يأ :ثيدحلا ىنعمو .مهسفنأ نم اورذعي تح موق كله ام:لاق لي

 لاق .ةبوقعلا نوبجوتسيف مهتبوقع يف ىلاعت هرذع رهظيف ءاهيفالت نوکر تیو «مهبويعو
 بونذلا فارتقا ةرثكب هرذع بلس هنأكف «هبونذ ترثك اذإ نالف رذعأ لاقي :يواضيبلا

 مهنأ نوبسحيو مهسفنأ نورذعيف نوبنذي تح :دارملاو .رذع اذ راص يأ رذع نم وأ

 ۳۸۷/١. ضیفلا .اعنص نونسحي
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 تادوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 «نولاص موق مهيفو» [:لاق] ؟نوحلاص مهيفو !هللا لوسر اي :تلق :تلاق

 . للا ةر ىلإ نوعجري مث «سانلا باصأ ام مهبيصي

 دي تحت ةمألا هذه لازت ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٤-

 ءاهراجف اهؤاحلص كرزي م امو ءاهءارمأ اهؤارق ئلامي م ام هفنك ينو ل هللا

 مث هدي مهنع ىلاعت هللا عفر كلذ اولعف مه اذإف ؛اهرارش اهرايخ نمي مل امو

 ةقافلاب مهبرض مث «باذعلا ءوس [مهنوموسي] مهتربابج مهيلع طلس
 .'«رقفلاو

 نأ كشوي» : لوسر لاق :لاق 4ظ هللا لوسر لوم نابوث نع ٥-

 نم :اولاق .(اهتعصق ىلع ةلكألا ىعادت امك ‹قفأ لك نم ممألا مكيلع ىعادت

 نم ةباهملا عزنت «ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو «ريثك ذئموي متنأ» :لاق ؟انتلق

 بح)» :لاق ؟نهولا امو :اولاق .«نهولا مكبولق يف لعجيو «مكودع بولق

 .(توملا ةهاركو ءةريخلا

 طسوألاو ۳۷۷/۲۳ ریبکلا يف يناربطلاو ٤/٩ ۲۹-۲ ٠١ دمحأ هحرحخا «حیحص ثیدح (۱)
 دمحأ هاور۸/۷٦۲:٠ عمحلا ف يمثيملا لاق ۲٠۸/٠٠١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲

 .حيحصلا لاجر اهدحأ لاجر نيدانساإب

 ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ۲۸۲/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحخأ «لسرم ثيدح (۲)

 هاورو السرم نسحلا ةياور نم 1۹1/۳ نتفلا باتك يف ينادلا ورمع وبأ هاور : ۱۲

 ٠ اهراربأ مظعت م ام :ظفلب رمع نباو يلع ثيدح نم ٠٠١/١ سودرفلا يف يمليدلا
 .فیعض امهدنسو .اهرارش اهرایخ نهادیو اهراجف

 نييماشلا دنسم يق يناربطلاو 111/6 دواد وبأو /YYA دمحأ هجرحأ «حيحص ثیدح (۳)

 هس
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 هللا الإ هلا ال :ع هللا لوسر لاق :لاق هل ا كلام نب سنأ نع - ٦-

 ارڑنآ اذاف «مهنید ىلع مهایند ةقفص اور ؤب م ام قل هللا طخس نم دابعلا عنمت

 :قاك هللا لاقو هيلع در هلا الإ هلإ ال :اولاق مث يهنيد ىلع مهايند ةقفص

 ٩ تبذک

 نامزلا رخآ يف جرخي» 9 هللا لوسر لاق :لاق هلظ ا ةريره يبا نع ۷

 مهتنسلأ «نيللا نم نأضلا كوسم سانلل نوسبلي «نيدلاب ايندلا نولتخي موق

 يلعو «نورتغت يب :نب هللا لوقف .بائذلا بولق مهبولقو ءركسلا نم ىلنحأ

 مهنم ميلحلا عدت ةنتف مهنم كئلوأ ىلع نثعبأل «تفلح يبف ؟نوئرتجت

(0D. . 
 (داریح

 مالسإلا نم ىقبي ال نامز سانلا ىلع يتأايس :لاق هل 5 يلع نع -۸

 يڪ

 «ةريخلا بح .هريغو خسولاو دبزلا نم هلمحي ام ليسلا قوف ءيجب ام :ءاثغ . ٤/١

 .ةايحخلا بح وأ ايندلا بح :ثيدحلا جرح نم دنعو «لصألاب اذك

 يق هدجأ مل ثحبلا دعب :تلق .نسح هدانسإو رازبلا هاور :۲۷۷/۷ عمجا يف يمثيملا لاق )١(

 يبأ دنسم يف هنأ حيحصلاو مهو هنأ رهاظلاو رصتحخملا يف ظفاحلا هركذ الو رازبلا دنسم

 فعضل ؛فيعض دنسب ٩٥/۷ یلعی وبا هاور /٤٠: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .ىلعي

 يف يمليدلاو ۳۳۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا نم لك ثيدحلا جرحأو :تلق .ةزح نب رمع

 رمع نع لاقو ٠۹/١ لماکلا يف يدع نباو ۱۷/۳ رداونلا يف میکحلاو ۷/١ سودرفلا
 .لسرم هنأ ٠۲۱/۲ للعلا ف متاح يبا نبا حجر نکلو .هثیدح بتکی نمم وهو :اذه

 هاور امك ٤۳۷/۲ دهزلا يق دانهو ٠۷/١ دهزلا يف كرابملا نباو ٠٠٤/٤ يذمرتلا هاور (۲)

 ثيدح :ةخسن يلو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ارصتخم رمع نبا ةياور نم يذمرتلا
 .هعدح اذإ هلتحخ نم «ةرحآلا لمعب ايندلا نوبلطي يأ :نولتخي .نسح
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 ءاجرلاو فوخلا باتک
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 بارحخ يهو ةرماع ذئموي مهدجاسم «همسر الإ نآرقلا نم الو «همم ا الإ

 «ةنتفلا تح رح مهنم ءءامسلا مدأ تحت نم رش مهؤاملع «ىدهلا نم

 .دوعت مهيفو

 ةيرق يف ابرلاو انزلا رهظ اذإ :لاق هلظ دوعسم نب هللا دبع نع -۹

 .اهكالهب نذأ

 «ملعلا اورهظأ سانلا اذإ) 0 هللا لوسر لاق :لاق ‹«نسحلا نع — إ1«

 ؛ماحرألا يف اوعطاقتو «بولقلاب اوضغابتو «نسلألاب اوباحتو «لمعلا اوعيضو

 “(مهراصبأ ىمعأو مهمصأف كلذ دنع هللا مهنعأ

 ٤۷/۷ ردلا يف يطويسلا هبسنو .فيعض وهو يرملا لاص هدانسإ ينو «لسرم ثيدح (1)

 نم يناربطلا هجرحأ ٠١١/١: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق .ملعلا باتك يق فنصملل

 نم الصتم درو دقو :ريبكلا جيرختلا يق لاقو .هوحن فيعض دانسإب ناملس ثيدح

 ريبكلا همجخم يف يناربطلا هجرحأف ناملس ثيدح امأ ؛رمع نباو ناملس ثيدح

 :هعفر ناملس نعو رمع نبا نع ةعافر نب جاجحلا ةياور نم ٠١١/۲ طسوألاو 1١

 يذ لك عطقو «بولقلا تضغابتو «نسلألا تفلتئاو «لمعلا نزخو «لوقلا رهظ اذإ
 دقو «نسح هدانسإو .مهراصبأ ىمعأو هللا مهمصأف هللا مهنعل كلذ دنعف هجر محر

 نب دمحم هدانسإ يفو رحآ هجو نم نادمح نب ورمع يأ ثيدح نم ثلاثلا ريخلا يف هانیور

 ناملس ىلع افوقوم ۳۲۸/١ لحدملا ي يقهيبلا هاورو «هيف فلتخ ةئالع نب هللا دبع
 نم روكذملا ثلاغلا حلا قاتيو رمع نبا ثيدح امأو ءاعاطقنا هيف نأ الإ تاق هبلاحرو

 سانلا لصاوتيو «لمعلا نزخيو «ملعلا رهظي نأ كشوي :ظفلب هنع ورمع يبأ ةياور
 منو مه رللق يلم فا لف فاد اولس ادو مهيولقإ نودع ةيهتتسلا

 يدع نبا هاور هتمجرت يلو ءادج فيعض عولخلا ميهاربإ نب رشب هدنس ينو .مهراصبأو
 نع ٥۲/٥ سودرفلا دنسم يف اضيأ يمليدلا هحجرحأ :يديبزلا لاق. ۲ لماكلا يف
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 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 نيرحاهملا نم طهر ةرشع رشاع تنك :لاق 4ظ رمع نبا نع ١-
 رشعم اي» :لاقف «ههحوب وَ هللا لوسر انيلع لبقأف «هللا لوسر دنع

 موق يف ةشحافلا ترهظ ام ؛نهوك ردت نأ هللاب ذوعأو «لاصخ سج !نيرجاهملا

 مهفالسأ يف نكت مل يتلا عاجوألاو نيعاوطلاب اولتبا الإ ؛اهب اونلعأ ىتح طق

 ةنوؤملا ةدشو نينسلاب اولتبا الإ ؛نازيملاو لايكملا موق صقن الو .اوضم نيذلا
 ءءامسلا نم رطقلا اوعنم الإ ؛محلاومأ ةاكز موق عيض امو .ناطلسلا روجو

 نم مهودع مهيلع طاس الإ ؛دهعلا موق رفخ الو .اورطمي م مئاهبلا الولو

 كك هللا لزنأ اب مهتمئأ لمعت مل امو .مهيديأ يف ام ضعب اوذخأف مهريغ

 .(مهنيب مهسأب اك هللا لعج الإ كك هللا باتك يف اوربجتتو

 نم نإ) :لب هللا لوسر لاق :لاق طظ دوعسم ناب هللا دبع نع -۲

 ناك اذإف ءاريذعت يهانلا هاهن ءةئيطخلاب مهيف لماعلا لمع اذإ ناك «مكلبق ناك

 هللا ىأر املف ؛سمألاب ةئيطخ ىلع هري مل هنأک «هبراشو «هلکاوو «هسلاج دغلا

 ىلع مهنعل م «ضعب ىلع مهضعب بولقب برض «مهنم كلذ ىلاعتو كرابت

 سفن يذلاو .نودتعي اوناكو اوصع اب كلذ مبرم نب ىسيعو دواد مهيبن ناسل
 يي

 عمحجا يف يمثيملا لاق ٠١۹/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ ناملس ثيدح :تلق .رمع نبا

 .مهفرعأ م ةعامج هيفو ريبكلاو طس وألا يف يناربطلا هاور ۷

 ىمج :نيعاوطلا .ء٤/١۸۳ مكاحلاو ۱۳۳۲/۲ ةحام نبا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(
 :ضقن يأ :رفخ .ثيغلاو رطملا يأ :رطقلا .فافحلاو طحقلا يأ :نينسلا .نوعاطلا

 لطابلا نع مهوليمت ىتح باذعلا نم نوجنت ال هنأ ىنعملاو ‹«قحلا ىلع هوفطعت يأ :ارطأ

 .اورحتي وأ اوريخعي وأ اوربجت :هجرح نم دنعو لصألاب اذك ءاوربجقتو .قحلا ىلإ
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 تابوقعلا ةئاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ءهيفسلا دي ىلع نذحأتلو ءركنملا نع نوهنتلو .فورعملاب نرمأتل هديب دمحم

 م «ضعب ىلع مكضعب بولقب كك هللا نبرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلف
 .'«مهنعل امك مكننعليل

 عشوي ىلإ كلك هللا ىحوأ :لاق « يناعنصلا ورمع نب ميهاربإ نع -۳

 نم افلا نيتسو «مهرايحخ نم افلأ نيعبرأ كموق نم كلهم ينإ :نون نبا
 م مهنإ :لاق ؟رايحألا لاب امف ءرارشألا ءالؤه !بر اي :لاق .مهرارش

 .مهنوبراشیو مهنولکاؤي اوناکو «اوبضغی

 ارمد نأ ةيرق لهأ ىلإ نيكلم كك هللا ثعب :لاق «نازه يبأ نع ٤-

 ك هللا ىلإ اهدحأ دمعف «دجسم يف يلصي امئاق الحر ادحوف ءاهيف نم

 هللا لاقف .دجسم ين يلصي امئاق انالف كدبع اهيف اندجو انإ انبر :لاقف

 .طق ةعاس يف "ههحو رعمت ام هنإف ءاهعم هارمدو اهارمد :كك

 :لاق « ةعيطخلا اكا دواد باصأ امل :لاق «هبنم نب بهو نع ٠١-

 :لاق .ليئارسإ ينب اهراع تمزلأو «كل اهترفغ دق :لاق !يل رفغا بر اي
 مزلتو ةعيطخلا انأ لمعأ ؟ادحأ ملظت ال لدعلا مكحلا تنو !بر اي نیک

 يلع تأرتجا امل كننإ !دواد اي نأ :هيلإ كك هللا ىحوأف ؟يريغ اهراع

 .ةركنلاب كيلع اولجعي مل ةيصعملاب

 ٤. :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 .ركنملا دوجول ههحو ريغتي ملو ركنملا نع هني م يأ ؛ةرفص هتلعو ريغت :ههجو رعمت (۲)
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 تادوقعلا ةلاسر داجرلاو فوخلا باتك

 ی ی ی

 :لاقف «ةيرقب فسخي نأ رمأ اكلم نأ ينغلب :لاق «رعسم نع ١-

 رعمتي مل هنإف ؛ادباف هب نأ :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .دباعلا نالف اهيف !بر اي
 .طق ةعاس يف ههجو

 اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع لحد هنأ. ؛ 4ظ كلام نب سنأ نع -۷

 :تلاقف .ةلزلزلا نع انيثدح !نينمّوملا مأ اي :لحرلا اه لاقف «هعم لحرو
 ءهئام يف كك هللا راغ ؛فزاعملاب اوبرضو «رمخلا اوبرشو ءانزلا اوحابتسا اذإ»

 :تلق :لاق .«مهيلع اهمده الإو ءاوعزنو اوبات نإف مهب يلزلزت :ضرألل لاقف

 نيمؤملا ةك ربو ةحرو ةفعوم لب :تلاق ؟مه باذعأ !نينمؤملا مأ اي

 اثيدح تعم ام :هلو سنأ لاق .نيرفاكلا ىلع طخسو باذعو لاکنو

 6 ثيدحلا اذهب ينم احرف هب دشأ ان لاب هللا لوسر دعب

 تلزلز ضرألا نإ :لاق ءناورم نب كلملا دبع نب دمحم نع -۸

 "ناي م هناف «ينکسا» :لاق مث ءاهيلع هدي عضوف ي هللا لوسر دهع ىلع

 مم (هوبتعاف مکبتعتسی مکبر نإ» :لاقف «هباحصأ ىلإ تفتلا مث «دعب كل

 تناك ام !سانلا اهيأ :لاقف بط باطخلا نب رمع نمز يق سانلاب تلزلزت

 ال تداع نل «هديب يسفن يذلاو «هومتثدحأ ءيش نع الإ ةلزلزلا هذه

 .ادبأ اهيف مکنکاسُا

 ٦۱۹/۲. نتفلا يف ميعنو ٥٦۱/٤ مكاحلا هجر «فيعض هدانسإ (۱)

 .دعب كل نحي م يأ (۲)

 السرم ارصتخم ۲۲٠/۲ ةبيش يبأ نبا هجرحأو الماك ظفللا اذهب هجرخ نم ىلع فقأ م (۳)

 .فيعض لسرم :۹ ٤/۲ صيحلتلا يف ظفاحلا لاق .رهش نع
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

SE E E ر م ا ا 

 فط رمع دهع ىلع ةنيدملا تلزلز :لاق هلظ رمع نبا نع -۹

 ةمايقلا تناك ول اهنإ امأ ؟كل ام ؟كل ام :لاقو ءاهيلع هديب برضف

 سيلف «ةمايقلا موي ناك اذإ» :لوقي لب هللا لوسر تعم ءاهرابحأ انتثدح

 «ناسللاب قطني وهو الإ ربش الو عارذ اهنم

 :لاقف اط رمع دهع ىلع ةنيدملا تلزلز :تلاق «ةيفص نع ٠-

 .اهيف مكنكاسأ ال تداع نل ؟متثدحأ ام عرسأ ام ؟اذه ام !سانلا اهيأ

 رهظ ىلع تقلح اهنأل ضرألا تلرزلزت امنإ :لاق «بعك نع ١-

 نم "اقرف دعرتف « يصاعمل اب اهيلع لمعي وأ كرحت نإ توحلا لعلف «توح

 .اهيلع علطي ذإ ىلاعت برلا

 «فاق هل لاقي البح كك هللا قلح :لاق 4 سابع نبا نع -۲

 :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق «فيرط نب دعس هداتسإ يفو ء«هحرحخ نم ىلع فقأ م (1)

 ۾ ۳٠۸/۳: ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاقو .ايضفار ناكو «عضولاب نابح نبا هامر كورتم

 اهيف هنع تحص الو «هرصع يف تناك ةلزلزلا نأ حيحص هحو نم لب ينلا نع تأي

 دمحأ جرحأو .اهركنأف رمع دهع ىلع مالسإلا يف تناك ام لوأ تناك دقو «ةنس

 نباو ريرح نباو ٥۲۰/٦ يئاسنلاو هححصو ٠۱۹/٤ يذمرتلاو دي نب دبعو ۲

 نع ٤٦٤/١ ناعبإلا بعش يت يقهيبلاو هيودرم نباو هححصو ۲۸٠/۲ مكاحلاو رذنملا

 (بهررإ ¢ إب اًهَراَبْخَأ ٌتَّدَحُف ذوي ط ةيآلا هذه ك هللا لوسر ارق :لاق «ةريره يأ
 ىلع دهشت نأ اهرابخأ نإف :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اهرابخأ ام نوردتأ :لاق
 ہذھف ءاذکو اذک موی یف اذکو اذک لمع :لوقت ءاھرھظ یلع لمع اب ةمأ وأ دبع لک

 .اهرابخأ

 .اعزفو افوحخ يأ (۲)
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 تادوقهلا ةلاسر دجولاو فوخلا ب بانک

 كك هللا دارأ اذإف «ضرألا اهيلع يتلا ةرخصلا ىلإ هقورعو «ماعلاب طيحم

 ةيرقلا كلت يلي يذلا قرعلا كرحت «لبحجلا كلذ رمأ «ةيرق لزلزي نأ

 .ةيرقلا نود ةيرقلا كرحي مث نمف «اهكر حي وأ اهزلزتیف

 امأ :زيزعلا دبع نب رمع انيلإ بتك :لاق «ناقرب نب رفعج نع -۳

 ىلإ تبتك دقو «دابعلا هب ىلاعت هللا بقاعي ءيش فحرلا اذه نإف ؛دعب
 ءيش هدنع ناك نمف ءاذك رهش نماذك موي اوجرخي نأ راصمألا

 هنر مسا َرَڪَذَو ر ڪرت نم حلفا ڏق ۾ :ك5 هللا لاق «قدصيلف

 اَتمَلظ اتمر :مدآ مكوبأ لاق امك اولوقو [٠-٠«دالا 4 () یلص

 .[«فرمل]4 ) يرسل نم يتوكل اتمَحَرَتَو ال رفعت ل ناو اتش
 رب نا ترو یل ریش لرو كأ حوسن لاق امك اولوقو

 لإ: سنوي لاق امك اولوقو [٠«درمإ 4 ج َنيرسَحلَا
I E o at 

 هرانيدب قحأ دحأ امو انتيأر دقل :لاق هل رمع نبا نع ٤-

 سانلا نض اذإ» :لوقي ك هللا لوسر تعم دقلو «ملسملا هيخأ نم همهردو

 لزنأ ءرقبلا بانذأب اوذخأو «داهجلا اوكرتو «ةنيعلاب اوعيابتو «مهردلاو رانيدلاب

 اوعجاري تح «مهنع هعفريآال الذ]» :لاق .(الذ ءامسلا نم مهيلع ك هلل
 “يهنيد

 يف يناربطلاو ۲۹/۱۰ یلعی وبأو ۲۸/۲ دمحا هجرحُا «هقرط عومجع. حیحص ثیدح (۱)

8 
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 اجرلاو فوخلا باتك

DEO DEO RG E ROE RONEN OD O e د ت ERGE 1 

 هللا نم ةبوقع الإ وه ام -هللاو- ةنتفلا نإ :لاق «نسحلا نع ٥-

 .سانلاب لحت كب

 نإ» 4 هللا لوسر لاق :الاق د ةفيذحو رساي نب رامع نع ٦-

 مهب لزاتف ءءاسنلا ماحرأ مقعأو ءلافطألا تامأ ؛ةمقن دابعلاب دارأ اذإ كك هللا

 «موحرم مهيف سيلو ةمقنلا

 .(ةرئاج اهلك مقنلا» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق هه يلع نع -۷

 ىلإ اورظنو .ااككلا لايناد لاق :لاق «ليذملا يبأ نب هللا دبع نع -۸

 يذلا راعلابو ءانيدي تبسك اع :لاقو یکبف « ‹رصنتخب عنصي ناك ام ضعب

 .انمحري الو كفرعي ال نم انيلع تطلس ؛انيتأ

 يت
 نمثب ةعلس لحر نم عيبي نأ :ةنيعلا :ةنيعلاب .لخب يأ :نض ٤١۲/١١-٤٠۳. ريبكلا

 ةرضحب ىرتشا نإف هب اهعاب يذلا نمثلا نم لقأب هنم اهيرتشي مث «ىمسم لحأ ىلإ مولعم

 امن رثكأ نمثب ةنيعلا بلاط نم اهعاب مث ءاهضبقو مولعم نمثب رخآ نم ةعلس ةنيعلا بلاط
 هذهف «نمثلا نم لقأب دقنلاب لوألا عئابلا نم يرتشملا اهعاب مث ىمسم لحأ ىلإ اهارتشا
 وه ةنيعلا نأل ةنيعلا بحاصل دقنلا لوصحل ةنيع تيمسو ىلوألا نم نوهأ يهو ةنيع اضيأ

 ةياهنلا .ةلجعم هيلإ لصت ةرضاح نيعب اهعيبيل اهيرتشي امنإ يرتشملاو دقنلا نم رضاحلا لاما

 ۳۳٣۳/۳. ریثألا نبال

 هركذ باقلألا يف يزاريشلاو ٠٤٠٠/١ سودرفلا يق يمليدلا هجرحأ «فيعض ثيدح )١(

 ۲٠۷/۲. ضیفلا .ريغصلاعماحلا ين يطويسلا

 ىلعي وبأ دانسإلا سفنب هجرحأ امك ۷٠/٤ لماكلا يف يدع نبا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 عمحلا يت يمثيملا لاق .ةرئاج وأ ةملاظ اهلك معنلا :ظفلب نكلو ۳۷۹/١ دنسملا يف

 .كورتم وهو يحلطلا ىسوم نب اص هيفو ىلعي وبأ هاور ٤
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 .:كا لاينادل رصنتخب لاق :لاق «ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع -۹

 .!مهسفنأ يموق ْملظو «كتقيطح ْمظع :لاق ؟كموق ىلع ينطلس يذلا ام

 كرابت هللا نأ ؛ةمكحلا يف ثأرق :لاق «رانيد نب كلام نع ٠١-

 مهتلعج ينعاطأ نمف «يديب كولملا بولق «كولملا كلم انأ :لوقي ىلاعتو

 بسب ب مکسفن ذأ اولغشت الف «ةمقن هيلع مهتلعح ج يناصع نمو ةمهر هيلع

 .مكيلع مُهفطعأ يلإ اوبو نكلو «كوللا

 موقب ىلاعت هللا دارأ اذإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ۳١-

 ؛ًارش موقب دار اذإو .مهئاحمُس دنع مّهئيفر «مهئاملح ىلإ مهّرمأ لعج ءاريخ
 )0( ر ۶ o PT مر €

 . ٠ «مهئالخب دنع مهئيفو «مهئاهفس ىلإ مُهَرمأ لعج

 يف تنأ !بر اي :3اظا نارمع نب ىسوم لاق :لاق «ةداتق نع -۲

 اذإ :لاق ؟كاضر نم كبضغ ةمالع امف «ضرألا يف نحنو «ءءامسلا

 تلمعتسا اذإو «مكيلع ياّضر ةمالع وهف ؛مك رايح مكيلع تلمعتسا

 .مكيلع يطخس ةمالع وهف ؛مكر ارش مكيلع

 ٠١١ :مقر ليسارملا ق دواد وبأو ۲٠۳/۲ راثآلا يف فسوي وبا هجرحأ «لسرم ثیدح (۱)
 نبا هحرحأ :يوانملا لاق ١ ديعس يأ نع الوصوم سودرفلا يف يمليدلا هجرخأو

 وبأ هجرحأ امك ۳۳۸/۱ ریدقلا ضیف .دیج هدانسإو لب هللا لوسر لوم نارهم نع لال

 يوادملا رظنا فيعض هدانسإ نكلو سابع نبا ثيدح نم ۱۷ مقر جارخلا لوأ ين فسوي
 ريغ نم رافكلا لاومأ نم نيملسملل لصح ام وه :ءيفلا :مهئيفو ۲۸۷/١ يرامغلل

 لصألا يف ناك هنأك ءويفو ةئيف ءيفي ءاف :لاقي عوحرلا :ءيفلا لصأو .داهح الو برح

 .مهيلإ عحرف مه

Yo 



 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا ب باتک

 :هئايبنأ ضعب ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق « ضايع نب ليضفلا نع -۴۳

 هديب يسفن يذلاو» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛ه رمع نبا نع ٤-

 ءةنوخ اناوعأو «ةرجف ءارزوو «ةبذك ءارمأ كلك هللا ثعبي تح ةعاسلا موقت ال

 ‹ةفيج نم نتنأ مهبولق «نابهرلا ءاميس مهاميس «ةقسف ءارقو «ةملظ ءافرعو
 كواهتك اهيف نوك و اهتيف ءةملظم ءاربغ ةنتف مه هللا حتفيف «ةفاتخم مهؤاوهأ

 ال ىتح «ةورع ةورع مالسإلا ىرع نضقتنيل «هديب دمحم سفن يذلاو «دوهيلا

 مكيلع هللا نطلسيل وأ ءركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل !هللا !هللا :لاقي

 مه باجتسي الف مكر ايخ اوعدي مث باذعلا ءوس مكنوموسيلف ؛مكر ارش

 محري ال نم مكيلع هللا شعبيل وأ ءركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل

 .(انم سیلف انریبک رقویو انریغص محری مل نمو «مکر بک رقوی الو ‹مکریغص

 الماك ظفللا ذهب هجرخ نم ىلع فقأ ملو .كورتم :يمثيملا لاق رثوك هيف ؛فيعض هدانسإ )١(

 رمع نبا نع هجرحأ دقف :لوألا امأف «ثيداحأ ةثالث نم نوكم هنأ هيلع تفقو يذلاو

 يق رازبلاو ٠١۸/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ امك ۷۲۳/۳ خويشلا مجعم يف يليعامسإلا

 هاور ۲٠۳/١: عمحبلا يف يمثيملا لاق «لبح نب ذاعم قيرط نم 1۸۳/١( رصتحخملا) دنسملا

 امأو .حيحصلا لاجر هلاحر ةيقبو «هفرعأ ملو «يعالكلا نارمع نب بيبح هيفو رازبلا

 قحو :ةمامأ يبأ ثيدح نم ٠١/١ نابح نبا هححص دقف مالسإلا ىرع ضقن يف :يناثلا

 ىلع فقأ ملف :ثلاثلا امأو «سنأ ثيدح نم ٠۳١/١ ملسم ظفل اذهف .هللا هللا لاقي ال

 نكلو فيعض دنسب فورعمل اب رمألا ةلاسر يف فنصللا الإ رمع نبا ثيدح نم هحرحخ نم

 نب رمع ثيدح نم رازبلا هاور ۱۳٤۹/۳: ءايحإلا جيرخت يت يقارعلا لاق «هوحن يور
 نم يذمرتللو «فيعض امهالكو ةريره يبأ ثيدح نم طسوألا يت يناربطلاو باطخل ا

 ك
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا ب باتک

 موق ففط ام» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل ” سابع نبا نع م

 رهظ الإ ؛انزلا موق يف رهظ امو ءرطقلا هللا مهعنم الإ ؛انازيم اوسخب الو «اليک

 رهظ امو «نونجلا مهيلع ىلاعت هللا طلس الإ ؛ابرلا موق يف رهظ امو .توملا مهيف

 رهظ امو «مهودع مهيلع ىلاعت هللا طلس الإ ؛اضعب مهضعب لتقف ءلتقلا موق يف

 فورعملاب رمألا و كرت امو ‹فسخلا مهيف رهظو الإ ؛طول موق لمع موق يف
 .'«مهؤاعد عمسي ملو «مهلامعأ عفرت م الإ ؛ركنملا نع يهنلاو

 دقو ل يبلا يلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ۳١-

 ًاضوت تح ملكت امف «ءيش هزفح دق نا ههجو يٿ تفرعف ‹سفنلا هزفح

 :لاق مث «هیلع ین ىثأو هللا دمحف «ربنملا دعصف «ةرجحلاب تقصلف «جرحخو

 نأ لبق «ركنملا نع اوهناو «فورعم اب اورم :مكل لوقي كك هللا نإ !سانلا اهيأ»

 . مکر صن الف ينورصنتست دو ‹«مکیطع أ الف ينولأستو «مكبيجأ الف ينوعدت

 ا ي
 رومأب ميقلا وهو «فيرع عمج :ءافرع .نسح ثيدح اذه :لاقو هوحن ةفيذح ثيدح

 .مهلمع ةفارعلاو «مهلاوحأ هنم ريمألا فرعتيو مهرومأ يلي «سانلا نم ةعامحلا وأ ةليبقلا

 .اهنم جورحخلل ىدتهي ال يأ :ءاربغ

 ‹كورتم :بيرقتلا ين ظفاحلا هنع لاق «يمعلا ديز نب ميحرلا دبع هيف «فيعض هدانسإ )١(

 لوسر اي :اولاق .سمخب سج :ظفلب ٠٥/١١ ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ .نيعم نبا هبذك

 اومكح امو «مهودع مهيلع طلس الإ دهعلا موق ضقت ام :لاق ؟سمخب سم امو هلا

 ‹توملا مهيف اشف الإ ةشحافلا مهيف ترهظ الو ءرقفلا مهيف اشف الإ هللا لزنأ ام ريغب
 مهنع سبح الإ ةاكزلا اوعنم الو «نينسلاب اوذخأو تابنلا اوعنم الإ لايكملا اوففط الو
 ةيقبو مكاحلا هنيل يزورملا ناسيك نب هللا دبع نب قاحسا هيفو :يمثيهملا لاق .رطقلا

 .دهاوش هلو نسحلا نم بيرق هدنس :يرذنملا لاق .مالک مهيفو نوقثوم هلاجر
 .۷ :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
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 اجرلاو فوخلا بانك
OT TT TT TFET ST TTT ET 

 ي 00 م ةا ا ج د ل جمه د ف

 :لاق هنأ ؛ٍل هللا يبلا نع ركذ :لاق «ضايع نب ليضفلا نع -۷

 فورعم اب رمألا تكرت اذإو «مالسإلا ةبيه اهنم تعزن ؛ايندلا يتمأ تمظع اذإ»

 «يحولا ةكرب تمرح ؛ركنملا نع يهنلاو
 :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ :لئس كرابملا نبا نأ غلبو :قاحسإ وبأ لاق

 اذإ هدهح :لاق ؟ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا :ليقف كك هلل حصنلا

 .؟یهنی الو رمأی الأ حصن

 ؛كسفن نع كتلفغ نم نإ :لاق «يرمعلا ع نمحرلا دبع يأ نع -۳۸

 الو هيف رمأت ال «هزواجتف هطخسی ام یرت نأب ‹ كهللا نع كضارعإ

 رمألا كرت نم :لاقو .اعفن الوارض كل كلم ال نمم افوحخ «ىهنت
 ‹«ةعاطلا ةبيه هنم تعزن ؛نيقولحخملا ةفاخم نم ركنملا نع يهنلاو فورعم اب

 . "هب فختسی ال هیلاوم ضعب وا هدلو رم ولف

 :ةيآلا هذه لف ركب وبأ ارق :لاق «مزاح يبأ نب سيق نع -۹

 (ةيدكقآ اذ لص مكرم ال مکا کیلَع اونم یدل اھا و

 ينإو الأ ؛اهعضوم ريغ ىلع ةيآلا هذه نوعضي سانلا نإ :لاق مث [٠.٠:ةس]

 ءهيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ موقلا نإ» :لوقي ل هللا لوسر تعمم

 "(هباقعب كا هللا مهمع ؛هوريغي ملف ركنملا وأ

 .1۷ :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر ين هجيرخت رظنا (۱)

 .ملعأ هللاو ىلوأ وهو .هب فختسال :ةوفصلا يفو «لصألاب اذك (۲)

 ١. :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ()
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 تيفح اذإر :¥#4 هللا لوسر لاق :لاق لف ةريره يأ نع ٠-

 “ةماعلا ترض ؛ ريغت ملف ترهظ اذإف ءاهبحاص الإ رضت مل ؛ةئيطخلا

 بحاص هل ينشخلا ةبلعث ابأ تيتأ :لاق «ينابعشلا ةيمأ يبأ نع ٤١-

 لوق :تلق ؟ةيآلا هذه يف عنصت فيك !ةبلعت اب اي :تلقف ل هللا لوسر

 ذإ لص ى مڪو ا مكس مكيع اوما ندا اھا :كک هلل

 تلأس دقل ءاريبخ اهنع تلأس دقل هللاو ام :لاق «(..هسدا 4 ید

 اذإ تح «ركنملا نع اوهانتو فورعماب اورمتئا لب» :لاقف لب هلل لوسر اهنع

 ؛هيأرب يأر يذ لک باجعإو ءةرثؤم ايندو ءاعبتم ىوهو ءاعاطم احش تيأر
 نهيف ربص «ربصلا مايأ مكئارو نم نإف «ماوعلا رمأ كنع عدو .كسفنب كيلعف

 لثم ىلع نولمعي الجر نيسم رجأ لثم مهنم لماعلل «رمجلا ىلع ضبق لشم
 رجأ» :لاق ؟مهنم نيسم رحأ ! هللا لوسر اي :لاق «هريغ يندازو .(هلمع

 .ېکنم نیسڅ

 اموی هل هللا لوسر لاق :لاق هبط د يدعاسلا دعس ني لهس نع “1

جرم دق "سانا نم ةلاثح يف تيقب اذإ كب فيك» :ورمع نب هللا دبعل
 “ت

 ملاس نب ناورم هيفو :۹٤/٠ طسوألا ف يناربطلا هاور ۲٦۷/۷: عمحما يف يمثيهلا لاق (۱)

 هنسح دقف كلذ عمو ۲ سودرفلا ف نمليدلا.هحرحأو :تلق .كورتم وهو يرافغلا

 ٠٠۳٠/۱. ضیفلا .ريغصلا عماجلا يق يطويسلا

 .۲ :مقر فورعمل اب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
 .مهرارشو مهلاذر يا )۳)

 .تطلتحا يأ )٤(

 ۳4 -۔



SEES SEET 
OE GEGE SCE OEDNIENOE 30د  

 :لاق -هعباصأ نيب كبشو- «؟اذكه اوراصف ءاوفلتخاف «مهتانامأو مهدوهع

 يف نولتلاو كايإو ءركنت ام عدو «فرعت اب لمعا» :لاق .ملعأ هلوسرو هلل

 «يهماوع عدو ‹كسفن ةصاخب كيلعو كك هللا نيد

 «نوجلا فرشلا مهيف خانأ ؛بذاكلا قدصو «قداصلا بذکو ‹ءنيمألا ريغ نمتئاو

 ۰ ليللا عطقك نتف» :لاق ؟نوحلا فرشلا امو !هللا لوسر اي :انلق

 الع اذإ ؟ةرماع يهو برزت فيك :لاق !ةرماع يهو برخت نأ ىرقلا

 .اهوقفانم ليبقلا داسو ءاهراربأ اهراجف

 ىلع يتمأ رارش رهظيس» :لاق ي يبلا نع ةيطع نب ناسح نع ٥-

 .«مويلا انم قفانملا رقحتسي امك مهيف نمؤملا رقحتسي تح «مهرايخ

 .تاقث امهدحأ لاحر نيدانسإب ۱۹٩/٩ یناربطلا هاور :۲۷۹/۷ عمحجملا يف يمثيملا لاق (۱)

 ثيدح نم ۲۷۹/۱۳ نابح نبا هححص دقف قرط ةدع نم ثيدحلا يور دقو :تلق

 .مهريغو «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ۱۷۱/۲ مکاحلاو «ةريره يأ

 ٩۹4٩/۱١ نابح نبا هححصو .يهذلا هقفاوو «هدانسإ ححصو 1۲۲/٤ مكاحلا هجرحخأ (۲)

 ةقانلا يهو «فراش عمج :فرشلا .فرحلا فرشلا ىلإ نوجلا فرشلا فرحت :تلق

 ةنسملا قونلاب اهتاقوأ دادتماو املاصتا يف نتفلا هبش :ريثألا نبا لاق .دوسألا :نوجلا «ةنسملا

 .دوسلا

 ىفختسي :هدنع نكلو ۷۹۸/٤ ةدراولا ننسلا يق ينادلا ورمع وبأ هحرحخأ «لسرم ثيدح (۳)

 .نمؤملا رقحتسي نم لدب .نمؤملا مهيف

Ye 



 تادوقهلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتک

 :لاق .«ءاملا. يف حلملا بواب امك نمؤملا بلق هيف بوذي نامز يتأي» :لاق ل

 .'(هریغي عیطتسی ال ءركنملا نم ىري امم» :لاق ؟كاذ مم

 تيأر اذإ» : هللا لوسر لاق :لاق هل ا ورمع نب هللا دبع نع - ۷

 مهن عدوت قف باخ كنا لوقت نا ماظل باهت يا

 نیب نوکی موق نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق هيل ظ ریرج نع ٨۸-

 هللا مهمع الإ ؛هوهنی ملو هوهني نأ ىلع اوردقف هللا يصاععإ لمعي نم مهينارهظ

 )١( :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠٠.

 يأ ديدشتلاو هلوأ مضب :مهنم عدوت دقف ٣. :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)

 حيرتساو مهيلع ريكنلا نم هوقحتسا ام اوملسأو اوكرت وأ مهمدعو مهدوجو یوتسا

 نأل زاجلا نم وهو اهيلع اوبقاعيل يصاعملا نم نوبكتري ام نيبو مهنيب يلحخو اولذخو مهنم
 ةاناعم نم حارتساو هنم هدي ضفنو هکر ت هحالص نم سیا اذإ صخش حالصاإب ينتعملا

 بوث يأ عديم يف هتنص يأ ءيشلا تعدوت :موق نم هنوك زوجيو .هحالصإ يف بصنلا
 ىقوتي امك ظفحتيو مهنم نوصتي ثيحب اوراص دقف يأ :هل فالغلاك نوكيل هيف فل

 هلصاحو كرتلا وهو عيدوتلا نم هلصأ :يضاقلا لاقو يرشخزلا هلك هركذ .سانلا رارش

 :ءايحإلا يف لاق .نمحرلا بضغو نالذخلا ةرامأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت نأ

 هنأل داحآلل سيلف رهقلاب عنملا امأ .ظعولاو فيرعتلا وه ةالولا عم فورعملاب رمألا نكل

 ىدعت نإف «هللا فاخي ال نم اي «ملاظ ايك :لوقلا يث! شحفلا امأو .ارش جيهيو ةنتف كرحي

 فلسلا ةداع تناك دقف بدن لب زاح هسفن ىلع الإ فخ م نإو عنتما ريغلل هرش

 ٠٠٤/١. ضيفلا .راطخألل ضرعتلاو راكنإلاب حيرصتلا
 ٥. :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا )۳
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 تادوقحلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

UY 
  9 SOROS OE GENTOO TNOو ا ر

 ةفيذح ىلإ انيهتناف ‹«يالوم عم تجرح :لاق «داقرلا يبا نع -۹

 للل هللا لوسر دهع ىلع ةملكلاب مالكتيل لحجرلا ناك نإ :لوقي وهو هظ

 نرمأتل !تارم عبرأ دحاولا دعقملا ف مويلا اهعمأل ينإو ءاقفانم اهب ريصيف

 مكنتحسيل وأ «ريخلا ىلع "”نضاحتلو ءركنملا نع نوهنتلو ‹فورعملاب

 مکر ایخ اوعدي م مکر ارش مکیلع نرمؤیل وأ «باذعب اعیمج یلاعت هللا
 . ہم باحجتسی الف

 ثدحأ ؛ابنذ مثدحأ املك مكنأ اوملعا :لاق «جاجحلا نع ٠-

 .ةبوقع مكناطلس نم مكل كك هللا

 ليق :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع نب رشب نع ١-
 .قارعلا لهأ ىلع تثعب ةمقن انأ :لاق !؟لعفتو لعفت كنإ :جاجحلل

 اولبقتست الف كك هللا نم ةبوقع جاجحلا نإ :لاق «نسحلا نع -۲

 .هوفكت اوبوتو «ةناكتساو عرضتو ةبوتب اهولبقتسا نكلو «فيسلاب هللا ةبوقع

 .كك هللا هرك اورذحاف « هللا قح هيلع ىلوملا دؤي

 ةيعرلا كلهت نل» :لَي هللا لوسر لاق :لاق هظ رمع نبا نع ٤-
 نإو ةيعرلا كلهت نلو «ةيدهم ةيداه ةالولا تناك اذإ ةئيسم ةملاظ تناك نإو

 ‹هفرعأ ملو ينهجلا داقرلا وبأ هيفو ۳۸٠/١ دمحأ هاور ۲۹۷/٠١: عمحلا يق يمثيملا لاق (۲)

 .۲۷۹/۱ ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرحأ امك .تاقث هلاحر ةيقبو
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 تادوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 .'(ةعيسم ةملاظ ةالولا تناك اذإ ةيدهم ةيداه تناك

 ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاقي ناك :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -ه0

 اوقحتسا اراهج ركنملا لمع اذإ نكلو «ةصاخلا بنذب ةماعلا بذعی ال

 .مهلك ةبوقعلا

 يبلا تعم :لاق «هدح نع هل لوم نع يدع نب يدع نع ٩-

 عيطتست ةماعلا نوكت ىح ةصاخلا لمعب ةماعلا بذعي ال ك هللا نإ» :لوقي ي

 ةماعلا كك هللا بذع ةصاخلا ىلع ةماعلا ريغت م اذإف ؛ةصاخلا ىلع ريغت نأ

 (ةصاخلاو

 :كموقل لق نأ ءءايبنألا نم ين یل يحوأ :لاق «میهاربإ نع -۷

 ىلع ق هلل اونوکی «لحر الو «تیب لهآ الو «ةيرق لهأ نم سيل هنإ
 ىلإ نوبحي امن مه كل هللا لوحت الإ «هتيصعم ىلإ اهنم نولوحتيف «ةعاط
 هلل اونوکی «لجر الو «تیب له الو «ةيرق لهأ نم سیلو .نوهرکی ام

 ام مم ك هللا لوحت الإ كاك هللا ةعاط لإ اولوحتيف «هتيصعم ىلع كاك
 نم سيل هنإف ءاولكتي الو اولمعي كموقل لقو .نوبحي ام ىلإ نوهرکی

 .باذعلا هيلع قح الإ باسحلل هبصنأ يقلح

 نم يب ىلإ كب هللا یحوأآ :لاق «يئالملا سيق نب ورمع نع -۸

 ۹۳/۲ باهشلا يف يعاضقلاو 4 خيراتلا يف بيطخلا هجرحأ «ضيعض ةداتسإ (۱)

 . ٤٤٦/٣ سودرفلا يف يمليدلاو

 1١. :مقر فورعملابرمألا ةلاسر ٠ف هجيرخت رظنا (۲)
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 اجرلاو فوخلا بانك
E OO ET TOTO TT ETT TG 

 نسحملل لقف «يصاعم اوكهتناو «يقحب اوفختسا كموق نأ «ءايبنألا

 ميقأف باسحلا ىلإ ادبع بصنأ نل ينإف ؛هناسحإ ىلع نلكتي الف :مهنم

 .هتحر تئش نإو هتبذع تئش نإ ؛لضفلا هيلع يل ناك الإ «لدع هيلع

 بات اذإ هرفغأ نأ بنذ يلع رثكي نل هنإف «هديب يقلي الف :ءيسملل لقو

 وأ نهكت وأ «هل رحس وأ رحس نم ينم سيل هنإ «يغبني امك هبحاص هنم
 ناک نمو «ينعديلف يب نمؤي ناک نمف «يقلحخو انا وه امنإ «هل نهکت

 .يل هلک يقلخو «يقلحو انا اإ «يريغ وعديلف يريغب نمؤي

 ين ىلإ كك هللا ىحوأ :لاق «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع -۹

 مه ناف «كموق ينارهظ نيب مق نأ :ءايمرأ هل لاقي ليئارسإ ينب ءايبنأ نم

 ءاهب نوعمسي ال اناذآو ءاهب نورصيي ال انيعأو ءاهب نوهقفي ال ابولق

 ؟يتیصعم بغ اودحو فيك مهلسو ؟يعاط "بغ اودجو فیک مهلسف

 مئاهبلا نإ ؟يتيصعم دحأ دعس له مأ ؟يتعاطب دحأ يقش له مهلسو

 هب تمركأ يذلا رمألا اوكر ت موقلا ءالؤه نإو ءاهيلإ عراتف اهناطوأ ركذت
 «يتمعن اورفكف مهكو لم امأ ءاههجو ريغ نم ةماركلا اوسمتلاو «مهايإ

 يف ركنملا اونزخ «يقمكح نم اوفرع ام اوعفتني ملف ""مهرابحأ امأو

 مهيلع نجيهأل يلالحجو يتزعبف «مهتتسلأ بذكلا اودوعو «مهرودص

 «مهءاکب نوم رپ الو «مهتنسلأ نوهقفي الو «مههوجو نوفرعي ال ادونج

 .قتعاط ةبقاع يأ )١(

 .مهؤاملع يأ (۲)

Fé - 



 تادوقعلا ةلاسر اجولاو فوخلا تاک

 هناسرف لمح نأك «باحسلا عطقك دونج هل «ایسامار یخ ليخ مهيلع طاس

 ءابارخ نارمعلا نوعديف «روسنلا ةحنجأ هتایار قف ناکو «نابقعلاک

 ‹«"ةيابسلا مهيلع طاسأ فيك «اهناكسو ءايلي إل لیوف ءاشحو یرقلاو

 نادبألو مالا خارص سارعألا بح دعب مهنلدبأل «لتقلاب مهلذأو

 لبز مهموحل نلعجألو «عوجلا عبشلا دعبو «لذلا زعلا دعب مهانغب
 كنإ !بر يأ :يبلا كلذ لاقف .سمشلل ةيحاط مهماظعو «ضرألا

 ةمأو «ميهاربإ كليلخ دلو مهو «ةنيدلا هذه برحخمو «ةمألا كلهل

 ؟ةمألا هذه دعب كركم نمأت ةمأ يأف «دواد كيبن موقو «ىسوم كيفص

 اغنإ ينإ :هيلإ كبك هللا ىحوأف ؟ةنيدملا هذه دعب كيلع ئرتحت ةنيدم يأو

 لزانم مهتلزنأل ينوصع ولو «يتعاطب دوادو ىسومو ميهاربإ تمركأ

 يذلا نرقلا تح يتيصعمل نومرحتسي اوناك كلبق نورقلا نإ .نيصاعلا

 يقو رجشلا لالظ تحتو «لابحملا سوؤر قوف يتيصعم اورهظأف «هيف تنأ
 ديدح نم اقبط تناكف ءامسلا ترمأ كلذ تيأر املف .ةيدوألا نوطب

 الو «رطمت ءام الف «ساحن نم ةحفص تناكف ضرألا ترمأو «مهيلع

 نإو «مئاهبلا ىلع يفطعو يتم ريف اعيش ءامسلا ترطم اذإف «تبنت ضرأ
 نإف ءريصارصلاو بدانجلاو دارحلا هيلع تطلست ايش ضرألا تعبنأ

 .فورعم رئاط وهو باقع عج (۱)

 :يبسلا يا (۲)

Tyo 



 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 مث «هتکر ب تعزن مهتويب يف هوعدوأف كلذ لالخ يف ائيش هنم اودصح

 طاس «ليئارسإ ونب تبنذأ امل :لاق «شايع نب ركب يبا نع -۰

 .؟كتيصعم لهأل ديبع «ىسومو نوراه دلوو

 عانص ىلع شمعألا رم :لاق «زيزعلا دبع نب دمحم نع ١-

 .!؟يصاعملا مهتريص ام ءايبنألا ءانبأ ىلإ اورظنا :لاقف «رودقلا

 ليوط تيمست ينإ :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق «هبنم نبا نع -۲

 بنذب مكدحأ (.:.) ينتوفي ال دحأ نأل بضغأ نيح بقاعأ ال «ملحلا

 ىلع مكيديأ نوكت تح «مكينارهظ نيب ةينالع ىصعأ ال تح «مكتماع

 اوناکف «هموق ىلإ ایبن ك هللا ثعب :لاق «ناوکذ نب دمحم نع -۳

 ءانايرع مهنيب شما نأ :هيلإ كك هللا ىحوأف «ءیش نم نویحتسي ال

 هيلإ كك هللا ىح وأف :لاق !؟اذه نع اناهنت تنك دق كنإ :اولاقف «لعفف

 .اغيش متسل مكنإ :مه لق نأ

 قزرلا مرحيل دبعلا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هه نابوث نع ٤-

 .'(هبيصي بنذلاب

 هحيحص يف نابح نباو حيحص دانسإب يئاسنلا هاور ۲٠١/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (1)
 ص
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 : ) 9 تادوقحلا ةلاس ءاحرلاو فوخلا تباتک

 بتعاف «هركت ام كدلو يف تير اذإ :لاق «نسحلا نع ٥-

 .تنأ هب داري ءيش وه انف «كبر

 نيبو هنيب اميف بنذلا بنذيل دبعلا نإ :لاق «دباعلا باطح نع ٦

 بنذلا بنذيل لحزلا نإ :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعملا نع -۷

 .هتلذم هيلعو حبصيف «رسلا يف

 .بنذلا بنذلا ةبوقع :لاقي ناك :لاق «مصاع نب لهس نع -۸

 ام ركذت «كباتك يغلب !ىحأ اي :هيلإ بتكف «لامعلا روج وكشي هيلإ

 .بونذلا مۇش نم الإ هيف متن ام

 هيرتتلاب كبك هللا ماقم "ولجأ !سانلا اهيأ :لاق «زذ نبا نع ۷١-

 .يصع اذإ هركم نمؤي ال كك هللا نإف ؛لحي ال امع

 ا ايڪ
rيهذلا لاقو .هاجرخي ملو حيحص هدانسإ ثيدح :لاقو ۰/١ مكاحلاو ةدايزب : 

 4/۱ حابصملا يق يريصوبلا لاق ۲ ةجام نباو YVV/o دمحأ هاور امك . :حیحص

 .نسح ثيدح اذه :لاقف ثيدحلا اذه نع هللا هحر يقارعلا لضفلا ابأ انخيش تلأس

 .كبر يضري ام ىلإ عحرا يأ )١(
 .اومظع يأ (۲)

TV 



 ءاجرلاو فوخلا باتک
SS a ha RET TE 2 a E E 

OL EOE A OL OSE 

 تابوقعلا ت

 ىلع تبثوتف هملح بناح كسنآ :لاق «رذ نب رمع نع -۲

 هلم اَتَمَقَأ اتوُفَساَء اًملَف» :لوقي هتعمس امأ ؟ديرت هفسأفأ ؟هيصاعم

 .(٠ه:فرعرل] 4 جز يعَمْجأ ہهتقرغأق

 :لاق [ه:فرعرا] 4 اًنوَمَساَء اًملَف » :كك هللا لوق يف «نايفس نع -۳

 .انوبضغأ

 موق ىلع بضغ اذإ كلك هللا نإ :لاق «رانيد نب كلام نع ٤-

 .مهنايبص مهيلع طلس

 مهنيد رمأ نم سانلا ركنتسا ام لوأ نإ :لاق «يعازوألا نع ٥-

 .دجاسملا يف نايبصلا بعل

 نوکی یتح نودعوی ام سانلا ىلع يتأی ال :لاق «لوحکم نع ٦-

 .رامح ةفيج نم ارش مهيف مهملاع

 اهتدهاش تلرزن اذإ ايالبلا نأ تعم :لاق «نشوح نب موثلک نع -۷

 ."قحم رفاكلل تناك و «'ااصيحمت ارحأ نمؤملل تناكف «لامعألا

 ‹«ةحر هعم تلزن الإ ءالب لزن ام :لاق «دنه يبا نب ړ دواد نع - ۸

 .ءالبلا يث سانو «ةمحرلا يق سان نوكيف

 .اصيحقتو اهلعل )١(

 .كالملا :قحلا (۲)

-FFTA- 



 ةرکس :ناتركسلا مكتيشغ :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۹

 نوهنت الو فورعملاب نورمأت ال كلذ دنعف «شيعلا بح ةركسو ‹لهجلا

 ( .ركنملا نع

 نم نوعرف لآ ىلع دشآ ءيش نکي ۾ :لاق هڪ سابع نبا نع -۰
 «نامحللا نم ىلغت وأ روفت يهو رودقلا لا ِءيجت تناک «عدافضلا

 «حون نمز ةيصعملا تناك امل :لاق «لاله نب ديمح نع -۸۱

 .مهيلع نطلس !بر اي :تلاق «ةرذلا تح «مدآ ىنب ىلع قثالخلا تبضغ

 نا رباج نب ميکح نع دلاخ يبا نب ليعامإ نع نايفس نع -۲

 ‹« تمن ليللا نم ناك املف «"هتقم ینأکف :تلاق «هب فشنتف «ًاضوت

 .اهدبک یقال هللا لوسر نبا تقع :نایفس لاق .يدبک ېن [اوناک] تیارف

 هتمهتاف «هتالص ې يکبي الحر تیر :لاق «لوحکم نع -۳ ٣

 .ةنس ءاكبلا تمرحف ؛ءايرلاب

 يفعنمب امف «ءيشلاب ينثدحت يسفن دحأل ينإ :لاق «ميهاربإ نع ٤-

 .هب ىلتبأ نأ ةفاخ الإ ملكت نأ

 .يدنلا بارتلا :یرلا ()

 .ضغبلا :تقملا (۲)

۳۹ 



 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
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 بات دق بنذب هاحأ یمر نم :نولوقی اوناک :لاق «نسحلا نع ٥-

 .هب یلتبب یقح تعب م «هنم ېک هللا ىلإ

 وهو ةربو نب زرك ىلع اولخد :لاق «قاحسإ نب يلع نع ٦-

 يلع لحد امو «ىحرمل رتسلا ناو ‹فاجمل بابلا نإ :لاقف «يکبي

 .!وه ام يردأ امو «بنذب الإ هنظأ امو «يئزج نع تزجع دقو «دحأ

 ةيواعم ابأ لحجر عمسأ :لاق «يزارلا هللا دبع نب يلع نع -۷

 .يلع هب تطلس يذلا بنذلا نم هللا رفغتسأ :لاقف ءامالك

 «هتمظعتساف ءالب يب لزن ام :لاق «هللا دبع نب فرطم نع -۸

 .هترغصتسا الإ يبونذ ترک ذف

 ينعي- نانينلا داطصي دايص اندنع ناك :لاق «يعازوألا نع -۹

 «جورخلا نم ةعمحلا ناكم هعنمب ال «ةعمحلا موي يق جرخي ناكف -كمسلا

 قبي ملف «ضرألا ق هتلغب تبهذ دقو «سانلا جرخف «هتلغببو هب فسحف

 .اهيديو اهبنذ الإ اهنم

 ام دعب «ةمامإلا اوعفادت اموق نأ ؛هيبأ نع قازرلا دبع نع ٠-

 هب فسخف ؛ةالصلا تميقأ

 نأ ملعلا لهأ ضعب تعم :لاف يأ ينربخأ :لاقف ١ فنصملا يق قازرلا دبع هجرحخأ (۱)
 كلذك اولازي ملف «مدقت اذه لوقي اذهو «مدقت اذه لوقي اذه لعجف «ةالصلا اوماقأ اموق
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 تابوقعلا ةلاسر ہجرلاو فوخلا باتک

 اموق نأ انغلب :لاق «هيبأ نع زيزعلا دبع نب ديجبلا دبع نع ١-

 ؛مامإ ىلع نوعمجتسي الو ءاولرن اذإ “هللا نولزنتسی ال رفس يق اوناک

 الو «متلزن اذإ هللا نولزاتست ال مکنأب مکلذ :اودونف «مهراصبأ تیمعف

 لك هللا درف ؛هيلإ اوعرضتو كك هللا لإ اوباتف مامإ ىلع نوعمجتست

 .مهراصبأ مهيلع

 ةعمجلا ترضح نيح رفس يف اوجرح اموق نأ ؛دهاحج نع -۲

 ۰ .!اهنوري ران ريغ نم اران مهؤابخ مهيلع قرتحاف

 نهودهاعتف «تاب وقع كك هلل نإ :لاق «رانيد نب كلام نع -۳

 «ةدابعلا ي نهوو «ةشيعملا ق كنضو «نادبألاو «بولقلا يق مكسفنأ نم

 .قزرلا يف طخسو

 يق نآرقلا عرز اذام !نآرقلا ةلمهح اي :لاق «رانيد نب كلام نع ٤-

 دقف «ضرألا عيبر ثيغلا نأ امك «نمؤملا عيبر نآرقلا نإف ؟مکبولق

 ءةبحلا هيف نوكتف «"شحلا بيصيف ضرألا ىلإ ءامسلا نم ثيغلا لزاي

 نآرقلا عرز اذام !نآرقلا ةلمح ايف .رضحتو زتهت نأ اهعضوم نتن هعنمي الف

 امو «مهنيد رومأب قلعتي اميف هيلإ نوعجري الو هللا مكح ىلع نولزاي ال :دارملا لعل )١(

 ةدش مهب تلزن اذإ هيلإ نوهحجوتي الو هلا نوعدي ال وأ .لزاونو لئاسم نم مهضرتعب

 .ملعأ هللاو اهريغو

 .هيلإ ليو نامزألا نم عيبرلا ين هبلق حاتري ناسنإلا نأل هل اعيبر هلعج (۲)

 .ةجاحلا ءاضق ناكم (۳)
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 اجرلاو فوخلا بانك
TOOT OTO TEE E E STOTT 

 ر ی ی فه ےک د د ت ت چ تد نت ننک  E 2ن

 متلمع اذام ؟نيتروس باحصأ نيأ ؟ةروس باحصأ نيأ ؟مكبولق يق

 .؟اهیف

 نم هيلع مظعأ ةبوقعب دبع برض ام :لاق ءرانيد نب كلام نع ٥-

 ءهجولا يف ىري اداوس ةنعللا تسيل :لاق «ةملس نب دام نع ٠-

 .بنذ يف تعقو الإ بنذ نم جرخت الأ يه اإ

 ةنسحلاب حرفأ ال ترص دق :لاق «ناورم نب كلملا دبع نإ :بيسملا نبا

 .هبلاق توم لماکت نآلا :لاق .اهبكترأ ةغيسلا ىلع نزحأ الو ءاهلمعأ

 ‹نيملكتملا دحأ رذ نب رمع ناك :لاق «درولا نب بيهو نع -۸

 وقتاو کک هللا ملح لوطب اورتغت ال اهلا دابع :لوقب ام اٹک ناکو

 ہهتقرغأف مهنم اتقن اتوقساء اًعَلَفط :هللا لاق ام متعم دقف «هفسأ
 -o1]. ہہ:فرحرلا] 4 ,يرخّا دمو املس مھتلعجف جر ںیعمجأ

 ًأرق دق لحر ليئارسإ ينب يف ناك :لاق «يعبرلا دلاخ نع -۹

 به :لاقف ء«هسفن يف ركفي هشارف ىلع مئان ةليل تاذ وه انيبف ءانس

 ؟تعدتبا ام ملع دق كك هللا سيلا «تعدتبا ام نوملعي ال سانلا ءالؤه

 هبضغ يأ (۱)

-Y - 



 تاد ١ ةلاس ءاحرلا فوخلا باتك
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 وفعلا ر

 قرح هنأ هداهتحا نم غلبف «باتف :لاق..تبت يأ ولف يلجأ برق دقو

 مث «دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ اهقثوأ مث «ةلسلس اهيف لعجف «هتوقرت

 اذه يناكم ين تومأ وأ «ةبوت ينم ك هللا ىري ىح حربأ ال :لاق

 نم يبن ىلإ كك هللا ىحوأف -ليئارسإ ينبل يحولا ركنتسي ال ناكو-

 كيلع تبت كنيبو ينيب اميف ابنذ تبصأ تنك ول كنأ :هنأش يف مهئايبنأ

 بوتا ال ينإف !؟منهج < مهلخدأف تللضأ نب فيك نكلو «غلب ام اغلاب

 .!كيلع

 ٠٠١ ةنس يف راتيد نب كلام تعم :لاق «رفعج نع الحطمة٠
 كبك هللا برض الإ كا هللا نيع نم تطقس ةمأ نم ام هنأ ينغلب :لوقي

 عوج اب اھرابک

 ينب يئاطحخ ىلع ارعدت ضرألا باود نإ :لاق «ةداتق نع - ١١١

 «مدآ ينب ةاصع لمع اذه :نولوقي ءامسلا يف "رطقلا سبتحا اذإ مدآ

 .!مدآ ينب ةاصع هللا نعل

 قلح هللا نإ» :ك هللا لوسر لاق :لاق هبت و بعك نب يبأ نع -۲

 طقس ةرجشلا قاذ املف «سأرلا رعش ريك قوحس ةلخن هنأك الاوط الجر مدآ

 قلعتف ءةنجلا يف دتشي لعج اهيلإ رظن املف ءهتروع هنم ادب ام لوأف ءهسابل هنع

 املف ؟رفت ينم !مدآ اي :زعو لج نجرلا هادانف ءةنجلا ناصغأ نم نصغب هرعش

 .ءيش لك مطعت اهنأل ةديدشلا ةنسلا :ةمطحلا )١(
 .ثيغلاو رطملا يأ (۲)

EY 



 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك
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 تبت نإ تيأرأ .كنم ءايحتسا نكلو ءال !بر اي :لاق .نجرلا مالك عم

 ققق: ىلاعت هلوق كلذف «!مدآ اي معن :لاق ؟ةنجلا ىلإ يدئاعأ «تعجرو

 (٩ (v:رت]4 2 میحَرلَآ باول وه هنا هيلع باف تملک ےھّبَر نم ماء

 !مدآ اي :ڭک هللا هادان :لاق «فس وي يأ لاح بلاط يأ نع - ۳

 نم جرحا :لاق .تنك راجلا معن «يديس :لاق ؟كل تنك راح يأ

 .هيلحو هجات هبلسو .يراد

 مدآ اجرحأ :نيكلملا ىلإ قك هللا ىحوأ :لاق «دهاحم نع-٤

 ايكاب ءاوح ىلإ مدآ تفتلاف « ينايصع دق امهنإف «يراوحج نم ءاوحو
 .ةيصعملا مؤش لوأ وه اذه ؛ ىلاعت هللا راوج نم جورخلل يدعتسا :لاقو
 .هنيبج نع ليلكإلا ليئاكيم لحو «هسأر نع جاتلا ةا ليربج عزف

 لحوع دق هنأ مدآ نظ نصغلا قلعت امل :لاق دهام نع ٠٠-

 :لاق ؟ينم ارارف :كإك هللا لاقف .وفعلا وفعلا :لوقي هسأر سكنف «ةبوقعلاب

 .يديس كنم ءايح لب

 ضرألا ىلإ اللا مدآ طبهأ امل :لاق «هبنم نب بهو نع ٦-

 ييظك نوزحم وهو عباسلا مويلا ق هيلإ هللا علطا «هعومد ًاقرت ال ثكم

 بیرغ ٹیدح :٠۸۲/۱هریسفت یف ریثک نبا لاق .۸۷/۱ هریسفت يف متاح يأ نبا هجرحآ (۱)
 ملف بعك نب ييأو نسحلا نيب عطقنم :۱1۹/۳ يف لاقو .عاطقنا هيفو هجولا اذه نم
 اناصف دقف ٤ ٠١ :مقر ثيدحلا ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر رظناو .رظن هعفر يفو هنم هعمسي
 .رثكأ هيف لوقلا
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 ءاجرلاو فوخلا
SSE SENSES GE 

 تانک

 ےک د و

 ؟كب ىرأ يذلا دهجلا اذه ام !مدآ اي :هيلإ كبك هللا ىح وأو «هسأر سكنم

 «يتبيصم تمظع اهنإ :مدآ لاق ؟اهؤالب كب لزن دق تلا ةيلبلا هذه امو

 راد ي ترصف کک يبر توکلم نم تحرحأو «يتعيطح يب تطاحأو

 ءانعلاو بصإلا راد يقو ءةداعسلا دعب ءاقشلا راد فو «ةماركلا دعب ناوهلا

 نعظلاو لاوزلا راد يقو «ةيفاعلا دعب ءالبلا راد يفو «ةحارلاو ضفخلا دعب

 ال فیکف ءاقبلاو دلخلا دعب ءانفلاو توملا راد يفو ‹ةنينأمطلاو رارقلا دعب

 !؟ةبيصملا هذه ربتجأ نأ يل فيك مأ ؟يسفن نزحت الو يتئيطحخ ىلع يكبأ
 ‹يراد كتللحأو «يسفنل كتعنطصا !مدآ اي :هيلإ كبك هللا ىحوأف

 «يتبحم كيلع تيقلأو «يتماركب كتصصحو يقلخ ىلع كتيفطصاو

 دجسأو «يحور نم كيف خفنأو «يديب كقلحأ ملأ ؟يطخس كترذحو

 تیصعف «يتهحر یهتنمو «يتمارک “ةحوبحب يف نكت ملأ ؟يکئالم كل

 فيکف ؟يتيصو تعيضو «يطخسل تضرعتو «يدهع تیسنو يرمأ

 ينودبعي كلثم مهلك الاجر ضرألا تناك ول يتزعوف ؟يتمعن ركنتست

 لزانم مهتلزنأل «ينوصع مث «"نورتفي ال راهنلاو ليللا ينوحب سیو

 كلذ دنع مدآ ىكبف .يتمحر مهكر دت نأ الإ «نيئاطخلا ةمآلا نيصاعلا

 تتبنف :لاق .اهنابج ةيدوأ يف هعومد يرحب «دنهلا لبحج ىلع ماع ةئاالث

 اذه مكبيط راجشأ عمادملا كلتب

 .هرایخو هطسو ءيش لک ةحوبحجب (۱)

 .فعضلاو راسكنالا :ةرتفلا (۲)
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ةئامنالث ةنحلا نم طبهأ نيح ثلا مدآ ىكب :لاق «نسحلا نع - ۷

 .هعومد نم بيدنرس ةيدوأ ترج ىتح «ماع

 يمر دقو تقجف «سراف ىلإ تحرح :لاق ءءاذحلا دلاخ نع - ۸

 ؟ةنجلل مأ ضرألل قلح مدآ !ديعس ابأ اي :تلقف «هتيتأف «"”ردقلاب نسحلا

 .كلذ ملعأ نأ تببحأ :تلق .كلئاسم نم اذه سيل “!لزانم ابأ اي :لاق

 :لاقف ؟ةرجشلا نم لكأي ملف مصتعا ول تيأرأ :تلق .قلخ ضرألل :لاق

 .ةئيطخلا ىلع أي نأ نم دب نكي ۾

 ‹زيزعلا دبع نب رمعل ناك :لاق «نمهححرلا دبع نب دواد نع -۹

 هدنعو دايز هيلع لحدف .ماس رحآلاو دايز اهدحآ :نیدبع هللا ىف ناوحأ

 دايز وه امنإ :لاقف «موقت نأ تدارأف «كلملا دبع تنب ةمطاف هتأرما

 رمأ نم لي ل فوص نم “ةعارد يف دايز :لاقف «هيلإ رظن مث .كمع

 ؟اذه ام :هتأرمال لاقف «یکبف ههحو ىلع هبوث ىقلأ مث .ائیش نیملسلا

 الاس اي :لاقف «ملاس هيلع لحدو :لاق .فلحختسا ذنم هلمع اذه :تلاق

 نكقلو «سأت الف فاخت نكت نإ :لاق .تكله دق نوكأ نأ فاحأ ينإ

 اومسو «ءايشألا نم هللا هردق ام بيذكتلا ىلإ نوبسني موق مهو ةيردقلا لوقب لوقي يأ (1)
 . ملعف رشبلا ف قبس هللا ملع نأ ةنسلا لهأ لوقو ؛مهسفنأل ردقلا نوبسني مهنأل كلذب
 .هبتكو قلخلا يف قباسلا هملع تبثأف نمآ نم نامإ ملع امك مهنم رفك نم رفك

 .ءاذحلإ دلاح ةينك (۲)

 .مدقملا ةقوقشم ةبح :ليقو «سبلت يتلا بايثلا نم برض (۳)
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 تابوقعلا ةباسر دجرناو فوخلا ب باتک

 هحابأو «هتكئالم هل دجسأو «هحور نم هيف خفنو «هديب هللا هقلح ادبع

 .ةنحلا نم اهب هجرحأف ةدحاو ةيصعم هللا ىصع « ةنحلا

 :قارولا دومحم دشنأ ٠١-

 دهاشم ريغ رمألا دهاشمو دقار ينيعب ونريارظاناي

 ' دصاوق ريغ نهو ءاحرلا قرط اهتحبأف ةةض كسفن تينم

 دباعلا زوفو اهب نانحلا كرد يجترتو بونذلا ىلإ بونذلا لصت
 دحاو بنذب ايندلا ىلإ اهنم ا عر ا دا تسر

 سیلبإ ان ودع انابسف «مهئاذغب انيذغو هقلحک انقل ةنحمبا للبت نم

 ىلإ درن تح «بصنلاو ءانعلاو مهلا الإ ةحار الو جرف انل سيلف «ةئيطخلاب

 .اهنم انحرحأ ىتلا رادلا

 ةنس نيعبرأ ضرألا يف مدآ ثكم :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۲

 دق :ءاوح هل تلاقف «ةعمد هل "قرت الو «هحضاو نع يدبي ام

 :لاقف .مهتاوصأ انعمسي كلك كبر عدا «ةكثالملا تاوصأ ىلإ انشحوتسا

 «ةنجلا ىلع ي مدآ ءاكب لاط امل لاق «يشاقرلا ديزي نع ۲

 .عطقنت الو فح ال يآ (۲)
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 !مدآ اي :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق «ليعامسإ نب رضنلا نع - ٤

 .ابذاك كب مسقي ال ادحأ نأ تننظو

 :ق هللا لزتأف «هنبا ف احون هللا بتاع امل :لاق «بیهو نع ٥-

 قح «ماع ةئامنالث ىكب [٠٠:رمإ 4 جز َنيلهَجلآ نم نوكت نأ كظعأ نإ 8
 .!ءاكبلا نم “لوادجلا لاثمأ هينيع تحت راص

 اورهظأ نيح هموقل ا دوه لاق :لاق « ىلعي نب ىح نع - ٦

 هتعاطب هوقلاف « مكيف [ةيعاد]و مكيلإ هللا ينثعب ينإ !موق اي :ناثوألا ةدابع

 ءاضرلا هللا ةعاطب هسفن نم ةسفنل ذحأي هلل عيطملا نإف ؛هاوقتب هوعيطأو

 لهأ نم مكنإو «طحخسلا هللا ةيصعم. هسفنب هسفنل ذحخأي هلل يصاعلا نإو

 هوعيطأف «اهيف ام نغتست ءامسلاو يامسلا ىلإ جاتحت ضرألاو «ضرألا

 نع قيضت ةضيرعلا ضرألا نإو ءاهدعب ام اونمأتو مكتايح اوبيطتست

 .كبك هللا طخسب ةضوعبلا

 حتف ام» :ب هللا لوسر لاق :لاق هه رمع نب هللا دبع نع -۷

 ترمف» :لاق .(متاخلا عضوم لغم الإ اهيف اوكلهأ يتلا حيرلا نم داع ىلع هلل

 .ريغصلا رهنلا وهو لودحجلا عمج )١(
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 تادوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
E 
E 

 املف «ضرألاو ءامسلا نيب مهتاعجف «مهلاومأو مهيشاوم تلمحف «ةيدابلا لهأب

 (انرطمم ضراع اذه :اولاق ءاهيف امو حيرلا داع نم ةرضاحلا لهأ كلذ ىأر

 .'(ةرضاحلا ىلع مهيشاومو ةيدابلا لهأ تقلاف) :لاق

 يهن يتلا ةرجشلا نم مدآ لكأ امل :لاق هل سابع نبا نع -۸

 يل هتتيز !بر :لاق ؟ینیصعت نأ یلع كلمح ام :هل ىلاعت هللا لاق ءاهنع
 ءاهرك الإ عضت الو ءاهرك الإ لمحت ال نأ اهتبقعأ ينإف :لاق .ءاوح
 كيلع :لاقف « تنر كلذ ءاوح تعم املف .نيترم رهشلا ف اهتيمدو

 .كتانب ىلعو ةنرلا

 !ضرأ اي :لاق يا مدآ طبه ال :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۹

 .الف كنيبح هيف قرعي المع لمعت نأ نود هللاو امأ :تلاق .ينيمعطأ

 تيرلاب زبخلا لكأت نل :هل ليق «مدآ طبه امل :لاق «ةداتق نع ٠١-

 .توملا لثم المع لمعت ىتح

 عحرف «هل ةعرزم يف ب مدآ ناك :لاق هل سابع نبا نع ١-

 :يدانيو «ههحجو نع قرعلا حسم لعجف «هنيبج قرع دقو برخملا دنع

 .هللا ىصع نم ءازج اذه !ءاوح اي

 فيعض هدانسإو Oov/é) بلاطملا) ىلعي وبأ هاور ۷/1 فاختإلا ق يريصوبلا لاق 0)

 ٠٤١. :مقر رطملا ةلاسر عحجار .يئالملا ناسيك نب ملسم فعضل

 .ةنيرحلا ةحيصلا :ةنرلا (۲)

 - ۳6۹ ۔



 تادوقعلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك
SEIS ISHARES Cas o 2 SETS E 
CRON ORIKDE OK SE یو تفر داف 

 ابو "یولف «راصقب تررم :لاق «ةلقسم نب ةبقر نع -۲

 ۾ !اهتيل اي :لاقف ؟ةرجشلا مكب تعنص ام :تلقف «دربلا ديدش موي يف

 .!هنم اباوج عرسأ ناك ادحأ تيأر امف .قلخت

 نب ةحلط نأ ركذي «يمايإلا ديبز نب نمحرلا دبع نع ٣-

 نم اذه :لاقو « ىیکبف -طايسلاب هارأ- بورضم لحر ىلإ رظن فرصم

 -ةرجشلا نم لتا مدآ ةلكأ ينعي- ةلكألا كلت موش

 ارش ةلكألا كلت انتثروأ :لاق «قوزرم نب هللا دبع نع ٤-

 اعوح اهبحاص تثروأ ةلكأ بر :لاق ء«رذ نب رمع نع ٥-

 مهيأ لكأ الإ اهومهلحأ له !مدآ دلو نم رانلا لهأ ليو :لاق مث «اليوط

 موي يف راصق ىلع ينرقلا سيوأ رم :لاق «هللا دبع يبأ نع ٦-

 طسبو- اذكه سيو لاقف «ءاملا يف هيذخف لصأ ىلإ مئاق وهو دربلا ديدش

 تيل !سيوأ اي :راصقلا هل لاقف -ءاملا يف همايق نم هل ةحر اهكرحو هدي

 .!قلخت مل ةرجشلا كلت

 اًضراَع هزار القو :كک هللا لوق يف بط سابع نبا نع -۲۷

 .بشخلا نم ةعطقلا يه يتلا ةرصقلاب اهقدي هنأل بايثلل روحملا :راصقلا )١(

 .ءاملا نم هيف ام جرخب تح هرصع :بوثلا ئول (۲)
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 تابوقعلا ةلاسر دجرلاو وخلا بانك

 : الا دوه لاق .رطم هيف ميغ :اولاق [ [؛داال] ( مهتيدز الفتن

 ام لوأف ٠ «داحفا 3 ملأ ُباَذَع ايف ځیر مب مجسمو لو

 نیب ريطت مهيشاومو مهاحر نم احراخ ناک ام اوأر باذع هنآ اوفرغ

 تءاجف «مهباوبأ اوقلغأو «مهتويب اولخد «شيرلا لثم ضرألاو ءامسلا

 لاَيل َعَبَسْط :لمرلا تحت اوناكف «لمرلاب تلامو «مهباوبأ تحتفف حيرلا

 «لمرلا مهنع تفشكف حيرلا رمأ مث .نينأ مم ٠:ا ( اًح ماا ةينمتو

 الإ ري ل اوحَبَصأق :ىلاعت هلوق وهف «رحبلا يف مهتحرطف اهرمأو
 .(«:دحا 4 مكس

 اهيف ام رصبأ نم لوأ ناك :لاق «قاحسإ نب دمحم نع -۸

 املف دهم اه لاقي داع نم ةأرما -نوركذيراميف- حير اهنأ فرعو

 ؟تيأر اذام :اه ليق تقافأ املف .تقعص مث «تحاص اهيف ام تنيبت

 هلا اهرخسف .اهنودوقي لاجر اهمامأ ءرانلا بهشك احير تيز :تلاق

 عدت ملف «ةمئادلا موسحلاو ءاموسح مايأ ةيناثو لايل عبس ىلاعتو كرابت

 ‹ةريظح يف نينمؤملا نم هعم نمو دوه لزتعاو !هتكلهأ الإ ادحأ داع نم

 رمتل اهنإو «سفنألا هذتلتو دولجلا هيلع نيلت ام الإ حيرلا نم مهبيصي ام

 .ةراجحلاب مهغمدتو ضرألاو ءامسلا نيب نعظلاب داع نم

 اوناكو «نميلا لهأ نم داع موق ناك :لاق «يدسلا نع-۹

 هللا صق اع مهركذو «مهاعدف «مهاتأف -لامرلا :فاقحألاو- فاقحأب

 لاقف .باذعلاب مهيتأي نأ لاسو ءاورفکو «هوبذکف «نآرقلا ف كيلع
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 تابوقعفا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 نم طحق اورفک نیح مهباصأو «(«فخال] 4 هلآ دنع ملعلآامنإ ل :مه

 مهيلع هللا ثعبف لكا دوه مهيلع اعدف ءاديدش ادهج اودهجف «رطلملا

 رضراعادهأولاق» :اهيلإ اورظن املف .'حقلت ال يتلا ميقعلا حيرلا

 مهب ريطت لبإلاو لاحرلا ىلإ اورظن «مهنم تند املف .[:«دمال] 4 اتر
 اولخذ املف «تويبلا اوردابت اهوأر املف «ضرألاو ءامسلا نيب حيرلا

 ‹«تويبلا نم مهتحرحأ مث ءاهيف مهتكلهأف مهيلع تلحخد تويبلا

 .موؤشملا :سحنلا [.«رهإ 4 ج رمش سخت موي ي :مهتباصأف
 [ء«فنال]4 اًموسح مايا ةينلمنر لاي عَيَس » باذعلا مهيلع رمتسا :رمتسملاو

 فد 4 ٰیَعَرص ایف مْوَقلَأ یف .هب ترم ءيش لک تمسح :لاق
ٍ 

 املف .هلوصأ نم رعقنا :[۲:رسقل] 4 © رعقنم رع لخت راجعا مهَتَأك »

 ءادوسأ اربط مهياع هلل لسرأ «تويبلا نم مهتجرحأو هلل مهكلمأ

 لإ ري ال :ىلاعت هلوق كلذف «هيف مهتقلأو «رحبلا ىلإ مهتلقنف

 «حيرلا داع ىلع ك هللا لسرأ ال :لاق هلك سابع نبا نع-٠
 .تايحلا يهو عدانجلا مهتقلتف ءاهنم نوبرهي اولعج

 “"اهجدوه يف ةأرملاب رمت حيرلا تناك :لاق «يعشلا نع ١-

 ا

 .باحسلا يي ةجمت غ ىدنلا لمجت يتلا :حقاللا خیرلاو ()

 .تبقم ريغو ببقم ءاسنلا بكارم نم :جدوهلا (۲)
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 تابوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا - باتک

 ريطتف «مهلمحتف مهتم موقلابو ءاهلمحتف مه منغلاو لبإلابو ءاهلمحتف
 دحاولا يداعلاب رتو «ضعبب مهضعب برضتف «ضرألاو ءامسلا نيب مهب
 لوقي ءايداع الإ بیصت ال «نورظن سانلاو مهنیب نم هلمحتف «موقلا نیب
 .ةدراب ينعي [٠هدإ 4 ج ةَيتاَع رصَرَص حير أولا داع اأو $ :ىلاعت هلا

 .موۇشم ينعي : :4(سخت روب و

 يأ :داع موق ةيقب نم ةأرما تلعس :لاق «سنأ نب كلام نع -

 هتمرو هللا مالسو «ديدش هللا باذع لك :تلاق ؟دشأ تير هللا باذع

 .!ضرألاو ءامسلا نيب حيرلا اهلمحت ريعلا تيأر دقل هللاو .اهيف حير ال ةليل

 تنک نإ اندعت امس انتأف :حاصل اولاق ال :لاق «ليفطلا يأ نع ٣۳-

 ضحخمت امك ضخمت يه اذإف تابضهملا نم ةبضه مهارأ .نيقداصلا نم

 ڪل لاق قات دله :حاص مح لاقف ةقانلا نع تحرفت مث «لماحلا

 ُباَدَع مُڪذُخايَف ءَوُسب اَهوسَمَت لَو لآ رضزأ ىف لڪ أت اموُرڌق اَ

 .[٣۷:فارعأل] 4٠يا

 برش اهل :لاقو «نایفس ثيدح نم وحنب ليفطلا يأ نع ٤-

 لاق .[٠ء۷:ءرس] ( اهورَقعف) . «٠٣ رسا 4 () مولع موب برش کلو
 نأ باذعلا ةيآ نإ :مه لاق احجلاص نأ :رخآ لحر ينثدحو :زيزعلا دبع

 ثلاثلا مويلاو ءارضح وأ ارم يناثلا مويلاو ءارفص ادغ مكهوحو حبصت

 .اودعتساو ءاوطنحتف :لاق .باذعلا مكحبصي مث «ءادوس
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک

 مهنأ ثدح هنأ ؛سنحألا نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي نع -°

 ضخم ةقانلاب ضخمت «اعد ام حلاص اعد نيح ةبضهملا ةرخص ىلإ اورظن

 امك ةقان نع تعدصناف تضفتنا مث «ةبضهلا تكر حتف ءاهدلوب ةدلاولا

 ىلاعت هللا الإ اهملعي ال اهيبنج نیب ام ءاحوتن «ءاربو «ءافوح «اوفصو

 .نورحخآ رفکو «مهضعب هب نمآف «امظع

 ءءاعبرألا موي ةقانلا اورقع اوناك :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ٠-

 موي ينعي- سنؤم موي ادغ نوحبصت :كلذ نع هولأس نيح حلاص مه لاقف

 -ةعمجلا ينعي- ةبورعلا موي نوحبصتو «ةرفصم مكهوحو -سيمخلا

 مكهوجوو -تبسلا ينعي- رايش موي نوحبصت مث «ةرمحم مكهوجو
 مه لاق املف -دحألا موي ينعي- لوأ موي باذعلا مكحبصي مث «ةدوسم

 لتقن تح مله :ضعبل مهضعب ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا لاق «كلذ

 هوتأف «هتقانب هانقحلا ابذاک ناک نإو «هلتقب انلجع اقداص ناك نإف «احلاص

 ىلع اوؤطبأ املف «ةراجحلاب ةكئالملا مهتغمدف «هلهأ يف هوتيبيل اموي

 «ةراجحلاب "اوخضر دق نيخدشم اودحوف «ملاص لزم اوتأ «مهباحصأ

 ال هللاو :اولاقو «هتريشع تماقف «هب اومهو «مهتلتق تنأ :لاصل اولاقف

 الف اقداص ناك نإف «باذعلا مكب لزني نأ مكدعو دق «هيلإ نولصت

 .نودیرت ام ءارو نم متنأف ابذاک ناک نِإو «مکیلع ابضغ مکبر اودیزت

 .هريغو سأرلاك فوحألا ءيشلا كرسك :خدشلاو «مهسوؤر ترسك يأ :نيخدشم )١(
 .سأرلا رسك اضيأ خضرلاو
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 تابوقحلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتک

 ةكئاللا مهوخضر نيذلا ةعستلا رفنلاو .كلت مهتليل هنع اوفرصناف

 ةيدَملَا ىف َناَڪَو ۾ :نآرقلا يف هللا ركذ نيذلا -نومعزي اميف- ةراجحلاب
 رور

 ل أرقو [۸:لمسلا] نوحلصي الو رضرألا نف تودي طهر ةَعسِت

 وقل ةي كلذ ف كا ًاوُملظ امی واح مھر كتف :هلوق

 حڂاص نع اوفرصنا يتلا ةليللا كلت نم اوحبصأف .[٠٠:س) 4 ج ومعي

 .مهقدص احلاص نأ اوملعو باذعلاب اونقيأف «ةرفصم مههوحو

 مكحبصي باذعلا نإ مح لاق امل :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۷

 رعشلا اوسبل ؛ةدوسم حبصت مكهوجو نأ كلذ ةيآو «ثلاثلا موي

 ىلع امايق اوماق مث «تانبلا تاهمألاو ءءانبألا ءابآلا قناعو ءاوطنحتو

 ةحيصلا مهتذحأر :لاق «نوموالتیو «نوخرصیو «نوکبی مهلحرأ

 .(«-«رب] 4 اھیف اوَسْعَ مل ناک چر ںیمغج مهراد یی اوحبص ب أف

 :ىدان «ةروقعم همأ ىلإ ةقانلا دلو رظن ال :لاق «يدسلا نع -۸

 .باذعلا مهاتأف يم !بر ای !بر ای

 مايق مهو ثلاثلا مويلا ين باذعلا مهلظأ :لاق كلام يبأ نع -۹

 .ضعب ىلإ مهضعب يكب «مهلجرأ ىلع
 .[.رسح] 4ٌةَحَيَصلَآ مهتَدَحَأَف» :لاق هل و سابع نبا نع - ٠

 .اعيمج اوقرتحاف ‹«ةقعاص وهف هللا باذع لكو «ةقعاص :ةحيصلاو
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 اجرلاو فوخلا باتك
EOS ETT OT SA OT ONT TO TRE ATE ET 
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 موشح اودمهف «ادامر اوراص دق :4 @) ںیہٹلج مھراید ین اوُخَبصأفط

 اًملَفط :ىلاعت هللا لوقي .ادامر اوراص تح «دامرلاب مههبشف .نوکر حتی ا

 درب ے ےل

 :[درس م 4 ام مخرب َعَماونَما١َ یدّلاو اللص ایت اترا اج

 مهريد ىف اوحبصأف حيلا اوُملظ يذلا َدَحَأَو .انم ةمعنب :لوقي

 .اهيف اورمعي م :لوقي :[۸نرم] 4 أرَ مَ ناک چ ںیمشلج

 يف ناك امل :لاق «هيبأ نع يرامنألا ةشبك يبأ نب دمحم نع-١

 كلذ غلبف «مهيلع اولخدف رجحلا لهأ نم سان عراست «كوبت ةوزغ

 :لاقف «هريعب كسم هتيقلف !ةعماج ةالصلا :يدونف «رمأف ييي لوسر

 !هّللا لوسر اي :هادانف :لاق (؟مهيلع هللا بضغ موق ىلع نولخدت مالع»

 ناک اجب مکر یخی مکنم لجر ؟بجعُا وه اب مکر بخ الا) :لاق .مھنم بجعن

 ءائیش مکباذعب ًابعی ال هللا ناف ءاوددسو اومیقتسسا «مکدعب ناک امو «مکلبق

 .(اغيش مهسفنأ نع نوعفدي ال موقب هللا تأيسو

 باحصأل لل هللا لوسر لاق :لاق هك رمع نب هللا دبع نع - ۲

 م نإف «نيكاب اونوكت نأ الإ نيبذعملا موقلا ءالؤه ىلع اولخدت ال» :رجحلا

 .كرحتت ال ةدماه اج اوراص يأ «هحربي ال هناكم مزل :مثحو «نكس :مشح (۱)

 ديناسأب ۲۳٠/٤۲ دمحأو ۳٤۲۰/۲۲ يناربطلا هاور :۲۹۱/۱۰ عمحملا يق يمثيهلا لاق (۲)

 ةيقبو طلتحخا دقو يدوعسملا قيرط نم يناربطلا هاور ۲۳٤/٠٠١: ي لاقو «نسح اهدحأو
 .اوقٹو هلاجر
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 تابوقحلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
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 .'”«يهباصأ املثم مکبیصی نأ ؛مهیلع اولخدت الف نیکاب اونوکت

 «لوحکم انعمو دوم يداوب انررم :ىلاق «زاغلا نب ماشه نع - ۳

 «هل كلذ انركذف «هؤاکب دتشاف «یکبی لعجف «هعم انلخدف «لحخدف

 ءاربتعم وأ ايكاب لحرلا نوكي نأ الإ مهيلع لوحدلا هركي ناك هنإ :لاقف

 لاقف دومت يداو ىلع ىتأ ي يلا نأ «يدعسلا نع - ٤

 اوجرخت ال نأ تيشخ دقل «نوعلم يداو هنإف ءاوجرخا ءاوجرخا» :هباحصأل

 ."(اذکو اذک ي ب قح

 نب هللا دبع لغس :نسحلا يل لاق :لاق «ديز نب يلع نع-٥
 راد باب ىلع هتيقلف :لاق «ثيدحلا اذه نع يليقعلا رخص نب ةمادق

 لب يبلا عم اوناك مهنأ هظ رذ وبأ معز :لاقف «هل كلذ تركذف «ةرامإلا

 داوب مكنإ !سانلا اهيأ اي» : يبلا لاقف «داو ىلع اوتأف «كوبت ةوزغ يف

 ناك نم» :لاقو .سانلا عفدو «عفدف «هسرف بكر ف .«اوعرسأف نوعلم
 ناك نمو «هريغل اهب رفضيلف -ءاقلإلا :رافضإلا ؛نسحلا- هتنيجع نجتعا

 . "«اهأفکیلف اردق خبط ۰

 ۲۲۸۹/٤. ملسمو ۱۹۷/۱ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۱)

 يأ نب ركب يبأ ىلإ ٠١۹/١ فاحتإلا يف يريصوبلاو ۲۷٠/۳ بلاطملا يف ظفاحلا هبسن (۲)

 ٤٠١/۲. يناثملاو داحآلا يف ينابيشلا هجرحأ امك «هنع اتكسو ةبيش

 هللا دبع :يمثيملا لاق .دانسإلا اذهب الإ رذ يبأ نع هملعن ال :لاقو ۳۸۹/۹ رازبلا هجرحأ (۳)

 .فيعض ديز نب يلعو «فورعم ريغ ةمادق نبا
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 .تادوقعلا ةلاسر ءاجرلاو قوخلا باتك

 «هتبطح يف ب يبلا عم هنأ ؛هط ةعمز نب هللا دبع نع - ٦

 مراع لجر اه ثعبنا» :[۲٠:سس] 4 ) اهدا تَعَبْنآ :لاقف «ةقانلا رکذف

 .(ةعمز يأ لثم هموق يف عینم زیزع
 «حرق ىلإ رجحلا مم زانم تناك :لاق «قاحسإ نب دمحم نع - ۷

 «ماشلاو زاجحلا نيب اميف اليم رشع ةينامث كاذ نيبو «ىرقلا يداو وهو

 هعبتي ال «ربك ىح هللا ىلإ مهاعدف ءاباش امالغ ءاحلاص مهيلإ هللا ثعبف

 .نوفعضتسم ليلق الإ مهنم

 رجحلا لزن ال ج هللا لوسر نأ ؛هلظ هللا دبع نب رباح نع - ۸

 مكيبن اولأست ال !سانلا اهيأ اي» :لاقف «سانلا بطحخف ماق «كوبت ةوزغ يق

 مه هللا ثعبف «ةيآ مه ثعبي نأ مهيبن اولأس اص موق ءالؤه «تايآلا نع

 نم نوبلتحيو ءاهدورو موي مهءام برشتف «جفلا اذه نم درت تناكف «ةقانلا

 «جفلا اذه نم ردصت تناكو ءاهبغ موي مهئام نم يوترت تناك يذلا لغم اهبل
 ريغ ارمأ هللا ديعو ناكو «مايأ ةثالث هللا مهدعوف ؛اهورقعف مهبر رمأ نع اوتعف

 ضرألا قراشم تحت ناك نم هللا كلهأف .ةحيصلا مهتءاجو «بوذكم

 .(هللا باذع نم هللا مرح هعنمف «هللا مرح يف ناك لجر الإ ءاهبراغمو

 .ريرش ثيبح يأ :مراع .۲۱۹۱/۲ ملسمو ۱۸۸۸/٤ يراخبلا هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 نباو 1۷/١١ ريرحج نباو ۱۸٤٤ راربلاو ۲۹۱/۳ دمحا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 هححصو ۳۷٠/۲ مكاحلاو خيشلا وبأو ۳۷/۹ طسوألا يف يناربطلاو متاح يبأ نباو رذنملا

 :دهحأ قيرط نع ةيادبلا يف ريثك نبا لاق ٤ ۷۷/١ نابح نبا هححصو :ثلق .هيودرم نباو
 کک

- oN - 



 تابوقعلا ةلاسر اج رلاو فوخلا ب باتک

 مودس ىلع فرشي ثا ميهاربإ ناك :لاق «ب ہک نع ۹

 رک

 :لاقا [۹٠:دوم] ا EE مفلس لاقاَسلَسأواق

 لرل یمت 9 عید کتنو :لاق ءاسنإ مهبسحي وهو :لاق «جيضن

 (...) [۷ درم (تکحضف و نارا و :هلوق ىلإ ٣ما مرڪن

 0 ولحشسا ءارو نمو ر وحساب اهترشبق .مهايإ هللا
 :هلوق ىلإ [٠٠درما 4 روجع اأو دل و .دلولا دلو :لاق ت ر

 «طول موق رمأ ي ميهاربإ مهملكف : :لاق . .[.۲رما 4 )ديم دیمَح

 اطول اتسُر تَءاج الو .٠«درم] ( آد َنَع ضرع ميهر :اولاق

 اده لاق اًعّرذ مهب قاض ظ .مهناکم هءاسف :لاق .[ [۷۷:درم] 4 هب ءس
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 مهب بهذف : :لاق «يموق نم يل ءيس موي اذه :[۷۷:درم] 4 &) بيِصع موي

 - ل ورا رور

 « [۷۸:دوه] هيلا نعري موق ءهَءاجو $ 'هتأرما تنحدف :لاق هلزام ل

 کنم سيلا » .نهوحوزت كَ رهط ره یتاتب ءال موق ب َلاق»
 رور

 وبأ لاق [۷۹:دوما € ا دیرن ام مَعَ كنو :هلوق ی }2® دیش لجر

 ا ا يي

:يمثيملا لاق .ملسم طرش ىلع وهو ةتسلا بتكلا نم ءيش يف سيل ثيدح اذه
 لاحرو 

 ءدرولا ضيقن ؛ردصلا :ردصت .لبحلا يق عساولا قيرطلا :جفلا .حيحصلا لاحر دمحأ
 .اهدرو نم ةبراشلا عحرت يأ :ردصتو

ل لاقي هيضاق ناک طول موق نئادم نم ةنيدم (۱)
 .مودس ه

 .فويضلا مودقب اهموق ملعت يكل (۲)

 0۹ ۔



 تابوقعلا ةلاسر اجولاو فوخلا ب باتک

 يل :لاقو تيبلا باب ىلع دعقو «هتيب ف فايضألا طول لعحو :نارمع

 .ينعنمم ةريشع :لاق [. :رم] 4 ج ديدس نڪُر لإ یوا وأ هر رق کب یل ن

 :لاق .هموق نم زع يف الإ طول دعب ايبن هللا ثعيي م هنأ ينغلبف :نارمع وبأ لاق

 نل كبَر لسر انإ طولي أوُلاق $ مهبيسب طول يقل دق ام لسرلا تأر املف

 4 @ يرقي :هلوق ىلإ 4 ليَ َنَم عطقب كلاب رت ساف كَل أوصت

 ابرض هحانجب مههوجو برضف للا ليربج مهيلع جرخف .[٠:درمإ
 :لاق .يوتست تح نيعلا بهذت نأ سمطلاو :لاق «مهنيعأ سمط

 حابن ايندلا ءامس لهأ عم ىتح -اهوحن ةملك وأ- مهنئادم ليربج لمتحاو

 م نم ةراجح مهّيلَع اَمر  مهیلع اھبلق مث ‹مھکو ید تاوصأو مھبالک

 ىلعو «مهئاعر ىلعو «مهيداوب لهأ ىلع :لاق [٠«:رسا 4 © ليّجس
 .ناسنإ مهنم تلفني ملف «مهيرفاسم

 :لاق «بابلا هفيض ىلع طول قلغأ :لاق 4ف سابع نبا نع - ٠١

 تبهذف «مهنيعأ طا ليرح سمطف ءاولخدو بابلا اورسكف اوؤاجف

 هسفن يف سحوأف «هودعوتو ةرحسلاب انتفج !طول اي :اولاقف «مهراصبأ

 لس ات فضحت ال :لیربح هل لاق « ينورذیو ءالؤه بهذي :لاق «ةفيحخ

 لاق .ةعاسلا :طول لاق |«٠هربإ  ٌحَبَصلا مُهَدِعَوَم نإ ا٠ هرم] 4 كَ

 ىح تعفرف «ةعاسلا :لاق ؟:رم] 4 ) بیرقب حبَصلَا سجَل :لیربخ

 .ةراجحلاب اومرو «تبلقأ مث «بالكلا حبن ءامسلا لهأ عم

 نمو اهله مث «هحانجب ضرألا قتف ليربج نأ ؛يدسلا نع -۱
۳ 



 ءاجرلاو فوخلا بانك

 تاوصأ ايندلا ءام“ لهأ عمسف «ءامسلا ىلإ مهب دعصأ ىتح «هحانجب اهيف

 اهلفسأو ءاهلفسأ اهالعأ لعجف ءاهبلق مث «مهبالك تاوصأو «مهكو يد

 :لوقي [٣٠سل] 4 ج) وها ةكفتّرُملاَو :هلوق كلذف «توهف اهالعأ

 نم ةراجحلاب اومرف اوعبتتو «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ليربج اهب ىوهأ نيح

 «نادلبلا نم دلبلا يف نوكي مهنم لحرلا ناك «مهدادش نم مهنم ناك

 موبلع ترطتأر و :لاعت هلوق كلذف «مهنيب نم هلتقي ىقح رجحلا هيتأيف

 :لوقي لكو كنس :4ظ سابع نبا لاق [ (۷«رسس 4 (چ) لیٍجس ن ةَراَجِح

 نم ىهامو » .ةمتخم :لاق [ «۲:درم] 4 همس چ دوضنگ .نيطو رجح

 مالکی اونمؤي مل نإ برعلا يم لاظ نم :لاق ۰ا 4 ت یر ریا

 .اهلتقف «رجح اهباصأف طول ةأرما تتفتلاو :لاق .ةاقتلا دمحم

 هارأ- برعلا نم ةخيشم تكر دأ :لاق ءرمحألا دلاح يبأ نع - ۲١

 هللا لوقل اقيدصت «ةراجحلا قتا :اولاق «ملاظلا اوأر اذإ - يم ينب نم :لاق

 .[٣:درم] 4 (@ دیعبب یمللظلآ نم یه امو لک

 طول موق ىلإ لسرلا تلسرأ امل :لاق هل ةفيذح نع -۴

 ثالث طول مهیاع دهشی تح طول موق اوکلھت ال :مم لیق «مهوکلهیل
 ام هورشبف «ميهاربإ اوتأف :لاق -ميهاربإ ىلع مهقيرطو :لاق- تارم

 ف اتلدَجُي رفات دءاَجَو عزل ميهر نع هذ اگلق

 ناک نإ :مه لاق هنآ مهايإ هتلداح تنا :لاق دا4 طر رزق

 ؟نوعبرأف متيأرأ :لاق .ال :اولاق ؟مهنوكلهتأ -اسفن ينعي- نیسم مهب
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 دجرلاو فوخلا باتک
33 GE SOS ETD 
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a OTO EE SO ETO ESSE 7 
 E ت لا ی ر ا د م تاس و

 كش- ةسمخ وأ ةرشع ىلإ ىهتنا قح .ال :اولاق ؟نوئالثف :لاق .ال :اولاق

 ‹نافيض مهبسحف «اهيف لمعي ضرأ يف وهو ا اطول اوتأف -ناميلس

 امأ :لاقف «مهيلإ تفتلاف «هعم اوسمأف «هلهأ ىلإ ىسمأ نيح مهب لبقأف

 دحأ سانلا نم ام مه :لاق ؟نوعنصي امو :اولاق ؟ءالؤه عنصي ام نورت

 تتأف -هتأرما- ءوسلا زوجعلا تقلطناف «هلهأ ىلإ هب اوهتناف «مهنم ارش

 اهوجو نسحأ طق تيأر ام اموق ةليللا اطول فضيضت دقل :تلامقف ءاهموق
 اوداك تح «بابلا اوعفد تح «هيلإ نوعرهي اولبقأف !مهنم احير بيطأ الو

 بابلا قلغأ مث «مهنود “هقفصف «هحانجب كلم لاقف « هيلع هوبداغي نأ

 اوم نات رک وهو :مهبطاخي لعح مث ءهعم اولعف ريجاحألا اولع

 راق ردا ( ج يدش نسر ىلإ وا۶ وأ : :غلب تح ۰رن مک
 كلا ليربحج لاقف «درم] 4 كيلا ًأرلصي نل كبَر سُر اإ طول

 هل رد ارم لاف یم کا ل كلت یم دما یت ا ا لس

 «مهكله يق ليربح نذأتساف «هلهأب راسو :لاق «باذعلا نورظتني ايمع

 لها عم تح “'اھب یولأف ءاهیلع اوناک يتلا ضرألا عفتراف «هل نذأف

 «مهيلع اهبلق مث ءاران اهتحت دقوأو «مهبالك ءاغص ايندلا ءامس

 .باذعلا اهباصأف «تتفتلاف «هعم يهو ةبحولا هتأرما

 لكا بوقعيل ناك :لاق لي يبلا نع هل كلام نب سنأ نع ٤١-

 .توص هل عمسي يذلا برضلا :قفصلا (۱)
 .اهاوط يأ (۲)
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 ءاجرلاو فوخلا باتک
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 يذلا امأ :لاق ؟كرهظ سوقو كرصب بهذأ يذلا ام :هل لاقف هل خاؤم خأ

 ىلع نزحلاف ؛يرهظ سوق يذلا امأو .فسوي ىلع ءاكبلاف ؛يرصب بهذا

 ؟يريغ ىلا يف ةت نأ يحتست امأ !بوقعي اي هيلإ كلك هللا ىحوأف «نيماينب

 محرا !بر ای :لاق م سرا € ہا یا ییزو یب وک آمن  :لاقق
 ۾ ءاهمشأ يتناحير يلع ددرا «يرهظ تسوقو «يرصب تبهذأ !ربيكلا خيشلا
 رشبأ :لوقيو مالسلا كئرقي هللا نإ :لاقف كلب ليربج هاتأف «تدرأ ام يب لعفا

 «نيكاسملل اماعط عنصاف «كل امهترشنل نيتيم اناك ول تزعوف «كبلق حرفيلو
 ءاوعنص ام هب فسوي ةوخإ عنصو «كرهظ سوقو ,كرصب بهذأ يذلا نإف

 دعب بوقعي ناكف ءائيش اهنم هومعطت ملف «مئاص لجر مكاتأف ةاش متحبذ مكنأ

 عم ذغتيلف نيكاسملا نم ءاذغلا ديري ناك نم :هيدانم رمأ ىذغتي نأ دارأ اذإ كلذ

 عم رطفيلف نيكاسملا نم امئاص ناك نم هيدانم رمأ امئاص ناك نإو «بوقعي

 . اوا بوقعي

 بوقعي دنع نم فسوي ج ورح نيب ناک :لاق «نسحلا نع ٥-

 ىقح هعومد فجت ملو «هبلق نزحلا قرافي م «ةنس نونامث اعمتحا موي ىلإ

 .!هنم ضرألا يف هللا ىلع مركأ ذموي ناك امو «هرصب بهذ

 يل ايندلا يبأ نباو «هريسفت يف هيوهار نب قاحإ هجرحأ 1١/٤: ردلا يف يطويسلا لاق (۱)
 وبأو ٠۷١/١ طسوألا يف يناربطلاو ۲٠۸۸/۷ متاح يأ نباو «ةدشلا دعب جرفلا باتك

 يف ريثك نبا لاق ۲۳٠/۳. بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو ۳۷۸/۲ مكاحلاو خيشلا
 يف يناربطلا هاور ۷:4١: عمحجملا يف يمثيملا لاق .ةراكن هيف ثيرغ ثيدح ٤۸۹/۲: هريسفت

 .ادج فيعض وهو يرصبلا يلهابلا دمحأ نب دمحم هخيش نع طسوألاو ٠١١/۲ ريغصلا
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 دوقعل ر و تادوقعلا ةئلاس ءاجرلاو فوخلا باتك

 ام سانلا ركذي :لاق «هحايشأ ضعب نع دايز نب ذاعم نع - ٠٦

 بوقعي ثکم .مهب رم امو اوقل ام نوردی الو «بوقعی دلو ىلع بیت

 ‹تاوعد اوملع تح «نوعدي مايق هفلخ هدلوو ةنس نيرشع وعدي ةا

 ثايغ ايو «يئاجر عطقت ال !نينمؤملا ءاجر اي :بوقعي نهب اعدف

 بت !نيباوتلا بيبح ايو «ينعنما !نينمؤملا عنام ايو «يشغأ !نيثيغتسلا

 .مهيلع بيتف «رحسلا يف بوقعي نهب اعدف .انيلع

 .ةنس نوعبرأ اهليوأت نيبو فسوي ايؤر نيب :لاق «نامیلس نع - ۱۷

 :يقاسلل فسوي لاق امل :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 ؟اليفك ينود تذختا !فسوي اي :ليق [.٠:دسر] 4 كبَر دنع ىنرُڪذآ
 «ىولبلا ةرثك يلق ىسنأ !بر اي :لاقو «فسوي ىكبف «كنجس نليطأل

 .يتوحإل ليوف ةملك تلقف

 جات ُنَأَوَظ ىَِّلل  فسوي لاق ال :لاق «دایز نب ذاعم نع -۹

 :لاقف «ليربح هل هللا ٩7 لح [٠٤:فتسر] 4 كير دنع ىنرڪذآ امهم

 نمف :لاق .وه :لاق ؟كيبأ ىلإ كببح نم :كل لوقي هللا نإ !فسوي اي

 ؟كنم عنم نمف :لاق .وه :لاق ؟مهيف تعقو نيذلا موقلا دنع كب نسحأ

 نمف :لاق .ريخلا يب دارأ وه :لاق ؟ةرايسلا كل ضيق نمف :لاق .وه :لاق

 هل تحرفو :لاق .وه :لاق ؟اه تممه ذإ دعب ةيصعملا لابو كنع فرص

 .لسرأ وأ طبهأ يأ (۱)
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 تابوقعلا لاسر داجرلاو فوخلا باتك

 :لاق ؟ىرت ام :ليق «ةرخصلا ىلإ ىضفأ تح كلذل هرصب يوقو «ضرألا
 نم امعط ىرأ :لاق ؟اهدنع ىرتام :ليق .ةرد ىرأو «ةرخص ىرأ

 اذه لثم ين هذه لقعأ ملوأ :لوقي كيلإ يناسرأ يبر نإف :لاق .اهمعط

 كرمأ يف نيعتست تح كلفغأ تنك ينارت ؟اقزر اه تأيه ذإ عضوما

 .نينس عضب نحسلا يف نثكمتلو ؟يريغب

 يخأ ربصل تبجع)» :لاق لَ يبلا نأ ؛هک سابع نبا نع -۰

 تنك ول ءايؤرلا يف ىتفتسيل هيلإ لسرأ ثيح هل رفغي هللاو «همركو ا اتکا فسوي

 یتا نیح هل رفغی هللاو همرکو هربصل تبجعو «ينوجرخي ىتح مهتربخأ ام انأ

 تردابل انأ تدك ولو «هرذعب مهربخي تح جرخي ملف نجسلا نم جرخيل
 ثيح «ثبل ام لوط نجسلا يف ثبل ام «لاق يتلا ةملكلا لقي م ولو «بابلا

 هللا ريغ دنع نم جورخلا یعس

 اا فسوی لع لیربج لحد :لاق «شایع نب رکب يا نع ۱
 .!؟نيقيدصلا ءانبأ نم تنأو نيبنذملا لخادم كلحدأ ام :لاقف «نجسلا

 فسوي لتق ىضم ول هللاو :لاق «ينوحجلا نارمع يبأ نع -۲

 كيلع هللا صق امو «هرمأ هيف غلبيل هسفن كسمأ هنكلو «رانلا هللا مهلحدأل

 يشرقلا ديزي نب ميهاربإ هيفو ۲١۹/۱١١ يناربطلا هاور :۳۹/۷ عمحما يف يمشيملا لاق (۱)

 متاح يبأ نباو ريرج نباو يبايرفلا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق .كورتم وهو يكلا

 ٠۳۸۲/٠۲ حتفلا رظناو «هتاعباتمو هدهاوشل ٤٤٥ ٠۹ :مقر ةلسلسلا يف
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 س تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 «ربتعم ربتعي نأ دارأ هللا نكلو «ةنحلا لهأ نم ءايبنأل مهنإ اریيعت مهربحخ

 .دبع طنقي الو

 لاطو الكا فسوي برك دتشا :لاق «ناطقلا بلاغ نع ٣-

 دنع اعد :لاق «" سانلا هافجو هسأر ثعشو «هبایث تحخستاو «هنجس

 امأ ؛يودعو يدو نم «تيقل ام كيلإ وكشأ مهللا :لاقف «ةبركلا كلت

 اجرف يل لعحا مهللا «يننجسف يودع امأو «ينمث اوذخأو ينوعابف يدو

 .كلذ هللا هاطعأف !اجرخمو

 امهيلع بوقعيو فسوي ىقتلا امل :لاق «يخبسلا دقرف نع - ٤

 .!ينع ينازحأ بهذم اي كيلع مالسلا :بوقعي لاق «مالسلا

 :لاقف «لحر ةا بوقعي يقل :لاق «ديز نب دام نع -*

 ةرثكو «نامزلا لوط :لاق ؟نوكت تنك امك كارأ ال يلام !بوقعي اي

 بنذ !بر اي :لاق ؟ينوكشت !بوقعي اي :هل ليقف :لاقف .نازحألا

 .هرفغاف

 ل ام !بوقعي اي :لاقف «لحر بوقعي يقل :لاق «رمتعم نع - ٣

 قال هيقلف :لاق .نازحألا ةرثكو «نامزلا لوط :لاق ؟نوكت امك كارأ ال

 يايند رمأ نم ينبركو ينمهام لك نم يل لعحا مهللا :لق :لاقف

 .ربغاو هرعش دبلت يأ (۱)

 .هنع اودعتباو هوکر ت يأ (۲)
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 تابوقعلا ةلاسر اج رلاو فوخلا باتک

 هعطقاو «يلق يف كءاجر تبثو «يبونذ يل رفغاو ءاحرخمو احرف يقرحآو

 .!تنأ الإ ءاجر يل نوک ال تح «كاوس نمم

 كلم مالك كرت ي ينلا بويأ نأ ؛دعس نب ثيللا نع -۷

 ءايبنألا نم ةعامج هملكو «هلمع لهأ يق ملظلا نم لعفی امیف هتیحان

 «هناطلس يف تناک هل لیحخ ىلع هفاح هنأل؛همالک بوی كرتف «هاوس

 هالتباف !كءالب نليطأل ؟كليخ لجأ نم همالك تكر ت :هيلإ هللا ىحوأف

 .هالتبا ام هللا

 ال كل ام :لل5 يلا بويأل ليق :لاق «دعس نب ثيللا نع -۸

 ىتح < ةيفاعلا هلأسأ نأ نم هللا نم يحتسأل ينأل :لاق ؟ةيفاعلا هللا لست

 .ءاخرلا نم يب رم ام يب رک

 «هب يلتبا اع. الا بويأ يلتبا امل :لاق «كيرد نب دلا نع ا4

 .ةنس نيعبس ءالبلا ىلع يربصاف ةنس نيعبس تمعن دق :هسفنل لاق

 هناسل الإ ا بويأ نم يقب نكي م :لاق «نسحلا نع ٠-

 ناكو .سانكلا هيلع يقلأو «هدخ يق نلتجي باودلا تناكو «هبلقو هانيعو

 .مايأو :لاق وأ رهشأو نينس عبس هئالب ين

 موق دعو ناک ا سنوی نإ :لاق ن دوعسم نب لا دبع نع ۷۱
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
TTT TOT TTT TAT Wa. 2 2 SESE U OTE RT TTT 

 ا د را م م ھت ر ت تف اخ  OS ORONO RUEا

 ادغو .باذعلا مهنع فضكف ؛هورفغتساو «"ىلاعت هللا ىلإ اورأجف «اوجرح

 -لتق ةنيب هل نكت ملو بذک نم ناک و - ائیش ری ملف «باذعلا رظتني سنوي
 لحد املف «هوفرعو «هولمحف «ةنيفس يف اموق ىتأ تح ابضاغم قلطناف
 :اولاق ؟مكتنيفسل ام :اولاقف ءالاشو انيمي ريست نفسلاو "تدكر ةنيفسلا

 تح مکب ریست ال اهن «هبر نم "اقبآ ادبع اهیف نإ :سنوي لاق «يردن ام
 ءاوعرتقا :سنوي مه لاق .كيقلن ال هللاو الف !هللا ين اي تن امأ :اولاق .هوقلت

 هب لکو دقو .عقوف «تارم ثالث سنوي مهعرقف ءاوعرتقاف «عقيلف عرق نمف

 حيبست سنوي عمسف «ضرألا رارق ىلإ هب ىوهأف «هعلتبا عقو املف توحلا
 نم ُب ینا كَمَحَّبَس نأ لاهل ؟ نأ تلل یف دان ۾ :یصحلا
 ‹«ليللا ةملظو «توحلا نطب :ثالث تاملظ [۷:اسل] 4 @) ںیملظلآ

 ةئيهك :لاق [٠«ه:تناصل] 4 ) ميقس وهو ءآرعلاب هلتدبْنف #» .رحبلا ةملظو

 نم ةرجش هيلع كلك هللا تبنأف «شير هيلع سيل يذلا طوعمملا خرفلا

 اهيلع ىکب «تسیب املف :اهنم بیصیو «اهب لظتسي ناکو «نیطقی
 يكبت الو «تسیي ذإ ةرجش ىلع يكبتأ :كك هللا ىحوأف «تسيي نيح

 .!؟مهكلهن نأ نوديزي وأ فلأ ةئام ىلع

 .ءاعدلاب مهتوص هيلإ وعفر يأ (۱)

 .تأدهو تنکس يا )۲(

 .بره يأ (۳)
 .عرقلا رجش :نيطقيلا )٤(
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 تابوقعلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 ‹هموق وعدي لا سنويا ناک :لاق «لاله نب دیم نع -۲

 «هويعأ املف «مه انيع هيلع اوثعبو :لاق « «مه اعد الح اذإف «هيلع نوبأیف

 وهلو دق اوجرخف «كلذب مهربخأف «مهنيع ءاجف « «مهيلع كاك هللا اعد

 ءاجف .هللا مهم رف ءب هللا لإ "”نوجضي اوجرخو ءاهدالوأ نع مئاهبلا

 :لاق !مهنم ةدوسم ضرألا اذإف ‹«هموق كلهأ ءيش يأب رظني سنوي

 الو لقتنت ال ةنيفسلا تلعجف «ةنيفس يف موق عم بكر ف ءامغارم قلطناف

 ءاملا يت هيقلن مكيأ اوعرتقاف «مكضعب بنذب الإ اذه ام :لاقف «عجرت

 يدتفن ال :اولاقف «لامشلا يف سنوي مهس [يقبف  اوعرتقاف انهجو] يلخيو

 .لامشلا يف همهس يقبف «ةعرقلا اوداعأف «هللا يڼب انباصأ رش نم ةليللا

 ىلع ينوسكنت ال نكلو «ءاملا يف ينوقلأ «يريغ داري ام :سنوي لاق
 "ايحاش توحلا ءاجف «اولعفف ءابص يلحر ىلع ينوبص نكلو «يسأر

 يف ناكف «هقبسف «اعيمج امهمقليل هنم ربكأ توح هعبتاف «همقتلاف «هاف

 اعدف ءامیقس ناکو «هرشبو هرعشو همظعو همحل قد یت توحلا نط

 هيلع اَتبنَأو چ طيس َرُهَر ءآرعلاب هلتدبتف :لاق «هباعد اميف هللا

 هاذغ ةرجشلا كلت ق ناکو :لاق [ ا٠ ٠د «ه:تناسا] 4 ) نی نم هرج

 ثٹعبف «ناک امک ناکف «هرشبو هرعشو همح تبنو «همظع دتشا تح

 .اوقرف يأ (۱)

 .نوثيغتسيو نوحيصي يا (۲)
 :احتاف يأ (۳)
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
O TO ag GUT a EOE O SES RY TOT ETE 

  DESر ی سک  ROR NER TIEREم د

 .يإ ق فا ىسرأف نر الع یکیف «تسیف ایر اھیلع ا ل

 ىلع يکبت الو «اغالب اهيف ك هللا لعج دق ةرجش ىلع يكبتأ !سنوي اي

 .؟اوکلهي نأ كموق

 ءابضاغم اا سنوي جرح امل :لاق «ثراحلا نب هللا دبع نع -۳

 مكيف نإ :ضعبل مهضعب لاقف «يرجت ال ةنيفسلا تلعجف «ةنيفسلا بكر

 :لاق .ءاملا يف هوحرطاف ةعرقلا هيلع تعقو نمف «اوعرتقاف ءايصاع الحرل
 لاقف .سنوي ىلع تعقوف ءاوداعأ مث «سنوي ىلع ةعرقلا تعقوف اوعرتقاف
 نم هسأر عفر دق ركذ توح اذإو «هسفن حرطيل ماقف .اهبحاص انا :سنوي

 توحلا اذإف ءرخآ بناح ىلإ لوحت هآر املف «ةثالث وأ نيعارذ ردق ءاملا
 فرعف «هلبقتسا دق توحلا اذإف «رخآ بناح ىلإ لوحتف «هلبقتسا دق اضيأ

 :ىلاعت هللا ىحوأف «توحلا همقتلاف هسفن حرطف كك هللا نم ارمأ كلذ نأ

 :لاق .يرمأب هيف كرمآ ىتح «امحل هل يلكأت الو ءامظع هل يمضهت الأ

 اذإو «حبسي ءاملا اذإو «حبسي نيطلا اذإف « نيطلاب هقصلأ تح توحلا هب دهنف

 :لاقف «حيبستلا ىلع هحاه يذلا كلذف :لاق «خیبست يف ءيش لک

 :لاق ا 4( یملللآ نم تن ینا كح تنا لا لا
 ىلع هحرطف :لاق .هحرحأ نأ :هيلإ كك هللا ىحوأ مث «اثالث هنطب يف ثبلف

 نيطقي نم ةرجش هيلع كك هللا تبنأف «'”توحلا هكهن دقو ةلحد طنش

 .هانضأو هدهحأ يأ )١(
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 تابوقحلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باك

 كگ هللا یحوأف :لاق اهب لظتسیو اهنم صمی لعجف -عرقلا يهود
 هللا نإ :هل لقف «ةلحد ىلع راخفلا بحاص ىلإ بهذا !سنوي اي :هيلإ

 بحاص لاقف «هل لاقف «هاتأف :لاق .كراخف رسكت نأ كرمأي ك

 كل هللا ىحوأف .يتشيعم هيفو «يراحف رسكأ ال «يرمعل ال :راحفلا

 كموق نم فلأ ةئامب كنم هراخفب نمآ راخفلا بحاص !سنوي اي :هبلإ

 ءاهتلكأف ةباد ةرجشلا كلت ىلع كك هللا ثعبو :لاق .مهكلهأ نأ تدرأ

 تنا !سنوي اي :هيلإ كلك هللا ىحوأف «يكبي سلحف « ةرجشلا تطققسف

 .؟كموق نم مهكلهأ نأ تدرأ فلأ ةئام نم ة ةرجشلا هذهب نضأ

 تاسلا ¢ (&) َنوُديزي ذأ ٍفلأ ةأم  :هه ا سابع نبا نع -

 .افلأ نيئالثو ةعضبو فلأ ةئام اوناك :لاق

 امك باذعلا سنوي موق يشغ :لاق ‹«ريبج نب دیعس نع ٥-

 .[بوثلاب] ربقلا ىشغي

 .!هلهأ نحن ام انب لعفت الو «هلهأ تنأ ام انب لعفا انبر :باذعلا
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 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
SIGE EO OY ATS TOTO ESTES 

 ا تک تاک 5 کک کک رج ی یہ ت ا ےک ج اک 2ر م

 مالسلا هيلع یسوم ةصق

 يب ىلإ كك هللا ىحوأ :لاق «يصمحلا نانس نب ديعس نع -۷
 يلا كلذ ركذف :لاق .كموقب “”قئاح باذعلا نأ ليئارسإ ينب ءايبنأ نم

 مهرمأف اوجرخف :لاق .اوبوتيف مهلضافأ اوجرخي نأ مهرمأو «هموقل اا

 ةثالثلا تحرخف :لاق .قلك هللا ىلإ ادفو مماضفأ نم رفن ةثالث اوجرخي نأ
 كدبع ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلا يف انترمأ كنإ :ةثالثلا دحأ لاقف «موقلا ماما

 نم بابب كلۇس نم لاس انإو ءانباوبأب اوماق اذإ لاؤسلا درن الأ ىسوم

 يتلا ةاروتلا ف انترمأ كنإ مهللا :يناثلا لاقو !كلاؤس درت الف «كباوبأ

 فعاف ءانسفنأ انملظ انإو ءانملظ نمع وفعن نأ ىسوم كدبع ىلع تلزنأ
 كدبع ىلع تلزنأ يتلا ةاروتلا يف انترمأ كنإ مهللا :ثلاثلا لاقو !انع

 :لاق !انقتع انل بحوأف ‹«كؤاقرأو كديبع انإو «انءاقرأ قتعن نأ ىسوم

 .مهنع افعو «مهنم لبق دق هنأ ا ك يبلا ىلإ كك هللا ىحوأف

 لكا سنوي توحلا مقتلا امل :لاق ‹«نسحلا يبا نب دیعس نع -۸

 ‹«يلصي هتداع ىلإ ماقف «تعب مل وه اذإف هيلجر لوطف «تام دق هنآ نظ

 .دحأ هذحختي مل ثيح ادجسم كل تذختاو :هئاعد يف لاقف

 4 نحَبَسُمْلا م ناك هنأ الولف «ريبح نب ديعس نع -۹
 .نيلصملا نم :لاق [٣٤٠:تافاصلا]
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجولاو فوخلا باتک

 .اموي نيعبرأ توحلا نطب يف سنوي ثكم :لاق «كلام يبأ نع ٠-

 نطب ي ثكم سنوي نأ يعشلا دنع ركذ :لاق «دلاجم نع -۱

 املف ‹« ىحض هعلتبا اغإ ءاموي هيف ثکم ام :لاقف «ةليل نيعبرأ توحلا

 نأ لبق سمشلا ءوض سنوي یأرف ‹توحلا بءاثت برت سمشلا تداک

[av]جرخف ¢ . 
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 مالسلا هيلع بيحش ةصق لوأ

 يف لوقي زيزعلا دبع نب رمع تعم :لاق ءةلبع يبأ نيا نع -۲
 الو توحلا نطب يف فذقيف ءةعيطخلا ىطحخيل ةي يبلا ناك نإ :هتبطحخ

 .ةبوتلا الإ اهنم هيجني

 ةكيألاو ٠ ١۷[ :ءارعشلا] (هکَْ حصا :لاق «يدسلا نع -۴۳

 موي ُباَذَع َمُهَدَحَأَف» .هوبذكف ءابيعش لا قق هل تم
 مهيشغف منهج باوبأ نم اباب مهيلع ك هللا حتف :لاق [.«٠«رس] 4 هلل ۶
 ذإ «كاذك مه انيبف «هيلع اوردق امو ءاملاب و م م

 ءاهبيطو اهدرب اودحجو املف «ةبيط ةدراب حير اهيف ةباحس مه تعفر

 ءيش لک نم اوحرخو ءاهيف نوڻوغتي اهوتأف «ةلظلا مكيلع :اودانت
 :یلاعت هلوق كلذف .باذعلاب مهيلع تقبطأ ءاهتحت اولماكت املف .هیف اوناک

 . [٠«رسل] )جز ميظَع مو َباَدَع ناك مَن ةَلظلا موي ُباَدَع مُهَدَحَأَق 0:

 هاف

 :لاق ٠««ءرمسل]  ةّللَ موي ٌباَدَع َمُهَذَحأف ۾ :روصنم نع ٤ - 

 .رانلا مهيلع حضنت ت ةباحس مهيلع تلسرأ

 .نيدم لهأ مه ةكيألاو .فتلملا رجشلا :ةضيغلا )١(
 ةمامغ ثعب ىلاعت هللا نأل :ةلظلا موي هل ليقو «دربلاو رحلا نم هب رتتسي ءيشلا :ةلظلا (۲)

 اهتحت اوكلهو مهيلع تقبطأف «ةراح
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 تابوقعلا ةفاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ‹لوألا ردصلا نم لحر انثدح :لاق «يدبعلا ةرضن يبا نع ٦-

 نوعنصي ذإ اوناكف ءاهقوف امف ةبذكلا ىلع نولتقي بيعش موق ناک :لاق

 «دحلا هيف لطعف ءابنذ مهكو لم ضعب باصأ تح «ةدش يف مهشيع كلذ

 يف مه كبك هللا طسبف :لاق'«سلاجا یف اراهح اراهن "رمخلاب اوباحت یقح

 .نامز ذنم اهانلطع دق انك هانرعس ول :مهلئاق لاق ىح «كلذ دنع قزرلا

 مهعفني ملف ءاديدش ارح مهيلع كك هللا ثعب «مهتبوقع كلك هللا دارأ املف

 لحجر لحدف «دربلاو ح ورلا نودیری اوقلطناف «ءيش الو لظ الو تیب

 ءاوماتت املف .!دربلا !دربلا :سانلا يف ىدانف ةدراب اهدجوف ءةلظلا مهنم

 موي باَذَع مهد :ىلاعت هلوق كلذف «باذعلاب مهيلع كبك هللا اهفذق

 .«رسإ 4لا

 ٠٠٠مل 4 هللا موي ُّباَدَع ْمُهَذَحَأَقو : :ةمقلع نع -۷

 «ةباحس مه تعفرو اوجرخف «مهتويب نم مهقلقأ ىتح رح مهباصأ :لاق

 تلسرأ ءاهب اولظتسا املف <« «كالحلا هب قلك هللا دارأ نم اهيلإ قلطناف

 موي باَدَع َمُهَدَحَأَفو :ىلاعت هلوق كلذف «دحأ مهنم تلفي ملف هيلع

 ..«در] ( ةا

 هللا طب [٠٠٠:هرسن] 4 ةکّيَ حصا :لاق «نسحلا نع نع -۸

 «درب الو تيب لظب اوعفتني مل تح «لايل ةعبسو مايأ ةعبس ارح مهيلع كك

 .رمخلا اوطاعت يأ (۱)

 .حيرلا ميسن درب :حورلا )۲(
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
OEE TE ت ےن تما ا 

 اعدف «حورلا اهتحت اودجوف ءاهوتأف «ةيربلا يق ةباحس محض تعفد مث

 َُهَدَحَأَق» :اران مهيلع كلك اهلعش ؛اهتحت اوعمتجا اذإ تح اضعب مهضعب
 ..««رسل] 4 هلل موي ٌُباَذَع

 ءاهيف اورتتسيل بارسألا [نورفحي] اوناك :لاق «رفعج نع -۹

 .ةباحس ةلظلا تناكو «رهاظلا نم ارح اهودحو اهولخد اذإف

 يأ : ىسوم ىلإ قك هللا ىحوأ :لاق «هبنم نب بهو نع - ۰
 نوراه ىسوم اعدف :لاق .سدقملا تيب ي اهب جرسأف اران كيلع لزام

 كتيفطصا دق ينإو «رانب ينافطصا دق كك هللا نإ :لاقف «مالسلا امهيلع

 «رانب یسوم یفطصا دق ك هللا نإ :لاقف «هينبا نوراه اعدف :لاق .اهب

 سلحو «رانلا نارظتني اسلجف «اهب امكتيفطصاو «اهب ينافطصا دق هنإو
 اجرسأف ءايندلا ران نم ران ىلإ نامالغلا لجعو «نارظني نوراهو ىسوم
 نوراه بثوف !امهتقرحأف ءامسلا نم ران امهيلع تلزاف «سدقملا تيب يف

 لاکن اقوذی یتح امهنعدتل هللاو :لاقو «یسوم هثدحف «امهصلخیل
 نم يناصع نع عنصأ اذكه نأ :ىسوم ىلإ لک هللا یحوأف :لاق .المع ام
 اموي نيعبرأ نوراه ثكمف :لاق ؟يئادعأ نم يناصع نم فيكف «يئايلوأ

 امهتلعجو ءامه ترفغ دق ينإ :هيلإ كلك هللا ىحوأف :لاق .انيزح ابيئك

 .ةنحلا يف امكعم نيديهش

 .المع ام ةبقاع يأ )١(
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 دجرلاو فوخلا باتك

 قرتحا امل :رانيد نب كلام لاق :لاق «نامیلس نب رفعح نع -۱۹۱

 اراص دق انوكي نأ ةفاخم كك هللا مادق ماقو «نوراه (...... ) نوراه انبا

 هنأ انغلبف :لاق «ةقلحلا يف خيش ملكتو «كلام تكس مث :لاق «رانلا ىلإ

 .يضرف :لاق .ةرحآلا يف باذع امهيلع سيل :هل ليق
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 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
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 مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس ةصق لوأ

 «هيلع هللا ىلص ناميلس يلتبا امل :لاق هه سابع نبا نع -۲

 تناك و «ةدارجلا امه لاقي ناك «هتأرما لهأ نم سانأ ببس يف هؤالب ناک

 اهيطعي بنجي وأ ءالخلا لحدي نأ دارأ اذإ ناكو «هيلإ هئاسن بحأ نم

 ناميلس ىوه نم ناكف «ةدارحلا لهأ نم اموق نومصاخي اسان نأو «متاخلا

 مهيف هاوه نكي م نيح تفرعف ءةدارحلا لهأل قحلا نوكي نأ لا

 ةروص يف ناطيشلا ءاجف « متاخلا اهاطعأف ءءالخلا لحخدي نأ دارأف ءادحاو

 نجلا هل تناد هسبل املف .هایإ هتطعأف .يمتاخ تاه :اه لاقف «ناميلس

 :تلاقف .يمتاخ تاه :لاقف «ناميلس اهءاحو .نيطايشلاو سنإلاو

 كلذ ىأر املف «همتاح ذحأف ناميلس ءاج دق «ناميلسب تسل «جرحا

 «رحبلا طش ىلع هرهظ ىلع لمحي جرخف «هتأرما نم هنأ فرع «ناميلس

 نيطايشلا تقلطناو .ةراجحلاب نايبصلا هامر «ناميلس انأ :لاق اذإ لعحو

 يسرك تحت اهونفدف «رحسو رفك اهيف ابتك اوبتكف «مايألا كلت يف
 بلغي ناميلس ناك اغنإ :اولاقف «سانلا ىلع اهوؤرقف اهوراثأ مث «ناميلس

 ىقح هنورفكي اولازي ملو «ناميلس نم سانلا ئربف .بتكلا هذهب سانلا
 املف ءرشلاو يصاعم اب لمعي ناطيشلا كلذ ثكمف .3كا ادمح هللا ثعب

 ال اراكنإ سانلا بولق ىف ىقلأ «هكلم ىلإ ناميلس دري نأ كبك هللا دارأ

 ناميلس نم نتركنأ :نه اولاقف «ناميلس ءاسن اوتأف «ناطيشلا لمعي
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 تابوقعلا ةلاسز اجرلاو فوخلا بانك

 متاخلا لسرأ «هكاله اند دق هنأ ناطيشلا فرعف :لاق .معن : :نلق ؟ایش

 ناکو اکم یرتش ثاف «لجر ءاجف هتذخأف «ةكمس هتقلتف رحبلا يف هاقلأو

 نم بلطف « مالا اهنطب يف يتلا ةكمسلا كلت ىرتشا يذلا كمسلا يف

 بابلا ىلإ لجرلا ىهتنا املف هل لمحف الا ناميلس ءاجف «هل هلمحي

 قشف « كا ناميلس اهذحأف «معتاخلا اهنطب يف يتلا ةكمسلا كلت هاطعأ

 سنإلاو نجلا هل تناد هسبل املف «هسبلف «هذحأف هيف متاخلا اذإف ؛اهنطب

 كلذ برهو «كلذ لبق اهب ايحي ناك يتلا ةيحتلاب هويحو «نيطايشلاو

 يبكلا نإ مث :ةيواعم وبأ لاق- رحبلا رئازج نم ةريزجب قحلف «ناطيشلا

 يي الا ناميلس لسرأف :لاق -ثيدحلا يف ناكلملا اذه نم شمعألا كرش

 امئان موی تاذ هودحوف -ادیرم اناطیش ناک و - هوبلطی اولازی ملف «هبلط

 نم ةيحان ين بثي الف «بثي لعجف «ظقيتساف صاصر نم اتيب هيلع اونبف

 ناميلس ىلإ هب اوؤاحو «هوقثوأف «هوذحأف ‹«صاصرلا هعم طامنا الإ تيبلا

 رمأ مث ماحر نم تحت الا ناميلس رمأف - رخص هما ناك و- اللا

 يف حرطف «هب رمأ مث «ساحنلاب هدشو «هيف هلخدأ مث «هوفوجف «رقنف هب

 يمر لع انقل ميس اتق دوو :إك هلوق كلذف «رحبلا

 4 باتا . هيلع طلسي ناك يذلا ناطيشلا ينعي [۲«رإ ( اًدَسَج

 بهو :هكلم كك هللا در نيح الا ناميلس لاقف .نامیلس ينعي |۲«: سا

 اناطیش هيلع طاست ال :لوقي ٠٠سا 4 ىِدْحَب م دحل یب ل الم یل

 .بايلا هيف ناصت ءاعو (1)

 - ۷۹ ۔



 تابوقعلا ةلاسر اجولاو فوخلا بانك

 هللا ثعب ىقح «ناميلس نورفكي سانلا لزي ملف «يلع تطلس يذلا لغم

 نیل ام ىلع شنا رقت ماری داوو ا

 آلا هذه يف هرذع كبك هللا لزتأف دبا 4 اوقک ےیطشلآ

 :لاق [٠«سإ 4 اًدَسَج هيسّرك ىلع اتّيَقلَأو » :نسحلا نع -۳
 .اناطیش

 يتأ لا دواد نب ناميلس هللا يبن نإ :لاق «نسحلا نع ٤-

 «ناطيشلا هآرف «لحد مث «همتاخ عضو لحدي نأ دارأ املف «متاحلا

 يټ جرخف .هب ىمرف ءءاملا ريثك رهن ىلإ هب قلطناف « متاخلا ذحأف «قلطناف

 ىلإ يوأي ناك هنإو -ةليل نيعبرأ فرعي مل هنأ اوركذ دقلف- مامحلا نم هللا

 دحجو ذإ «رهنلا طش ىلع مئاق وه انيبف «موي تاذ قلطناف .ةنيكسم ةأرما

 ءاهفوج يف ةقلحلاب يه اذإف ءاهتقشف «هل اهعنصتل ةأرملا اهب ىتأف «ةكمس

 ىب ل اَڪاُم یل بهو :هبر لأس كلذ دنعف «هدي يئ هلعجف هذخأف

 .[٣:س] 4 چ ب اًهولا تنا كنا ىدّعَب نم دحل

 «بره ثيح هكلم بايث ناميلس ذحأ :لاق «ةمركع نع ٥-

 تحت اهلعج :اهطبأت- ابراه جرخف ءاهطبأت مث «"”بارح يف اهلعجف

 .-هطبإ

 .ءاعولا :بارجلا )١(
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 تابوقعلا ةلاسر دجرلاو فوخلآ باتک

ETO OTO TO OTO TOSS OT OID 

 ءليللا رهظيو «راهنلا '”نمكي ناك :لاق «يدسلا نع - ٦

 يلتبا ام ناكو .لئاسلا اومعطأ :لوقيف «رادلا يتأي ناکف «عوجاب يلتباو

 :لاق «دهجلا هنم غلب اذإف «مويلا زبخت م ةيراجلا نإ :ةأرملا لوقت ڊ نَا هپ

 :لوقتو «هيلع هبصتف «لوبلاب جرختف .دواد نب نامیلس ينناف ينومعطأ

 غلب :لاق «رخآ ثيدح ینو ؟نامیلس انا :لوقت تنأو هکلم یف نامیلس

 . اكا دواد نب ناميلس هجو يف لفت نأ ؛ةعيطخلا موش نم

 سلاح اتا ناميلس انيب :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع -۷ ٠

 .رحبلا يق عقوف «هدي نم تلفنا ذإ «همتاخب ثبعي وهو رحبلا ىطاش ىلع

 ناطیش فلحو ءاهيلإ ىوأف ءازوجع ىتأف قلطناف « همتاخ یف هکلم ناکو

 «بلطأو بهذأف تيبلا لمع ينيفكت امإ :زوجعلا هل تلاقف .هناكم يف

 ‹«تيبلا لمع ينيفكا :لاقف «بلطف تهذتف تيبلا لمع كيفكأ امإو

 «زوجعلا نهب ىتأف «تاكم هيلإ اوذبنف نيدايص لإ اوهتناف «بهذف

 نجا هيلإ تلبقأف «هسبلف هذخأف ءاهنطب يف متاخ ا اذإف «ةكمس نطب تقشف

 .رحبلا يف ةريزج ىتأ تح «ناطيشلا رفو «شحولاو نيطايشلاو سنإلاو

 الإ «ركسي نأ الإ هيلع ردقن ال :اولاق .هب ينوتثا :نیطايشلل ناميلس لاقف

 املف .ارمح اهيف هل اوبصف مايأ ةعبس لك يف رحبلا يف ةريزح ى انيع دري هنأ

 «هقثوأف «ناميلس هب اوتأف .ةعاطو اعم :لاق متاخلا هورأف ركس برش

 نم نوري امو «هسفن وهف ناحدلا نم نوري امف ناحخدلا لبج ىلإ هب رمأو

 .هلوب وهف ج رخي يذلا ءاملا

 .يفخيتسي يأ (۱)
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 تابوقعلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 اموي نيعبرأ طلا ناميلس ءالب ناك :لاق هلو سابع نبا نع - ۸

 .ةليل نيعبرأو

 ام انيتوأ : دواد نب نامیلس لاق :لاق «حيجن يبا نبا نع -۹

 ايش دحن ملف ءاوملعي مل امو سانلا ملع ام انملعو ءاوتؤي مل امو سانلا يتوأ
 ءىنغلاو رقفلا ف دصقلاو «ةداهشلاو بيغلا يف هللا ةيشحخ نم لضفأ

 .بضغلاو اضرلا يف قحلا ةملك و

 دواد نب ناميلس لاق :لاق «نمهحرلا دبع نب ةمثيخ نع - ٠
 هنم يفكي هاندحوف «هديدشو هنيل «هانبرج دق شيعلا لك :مالسلا امهيلع

 .هاندأ

 ناميلس كلم بلتسا امل :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع ٠١-

 ملف اهكو لي لعجف «ةسباي ةرسكب هيلع قدصت «هفكب ىطعتساف طا

 ناميلس هعبتف «هب بهذف جوملا هبرضف «اهنيليل رحبلا طش ىتأف «ردقي
 «هذحأيل هعبتف هيلإ جوملا هدر مث «عحرف «قرغلا فاح ىتح هيلإ ةجاحلل

 ءيطاش ىلع ادحاس ك هلل رخف «اثالث وأ نیترم كلذ للعف تح «دعابتف

 ‹يسفن حيرأف هيلع ردقأ انأ الف ةرسكلا هذهب تح ينتيلتبا :لاقف ءرحبلا

 «هنم كيلإ تبتل ينتبقاع يذلا بنذلا تفرع ولف «هنم حيرتسأف بهذي الو

 .دعب هيلع لك هللا درف :لاق !هلک يل رفغاف «هفرعأ ال نکلو
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 تادوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بات

 مالسلا هيلع دواد ةصق لوأ

 :لاق «هثدح خيش نع ئرقملا هللا دبع يلع نب نيسحلا نع ٢-

 كسفن ىلإ كلكأ نأ يملع قباس يف هنأ :ظكا دواد ىلإ كك هللا ىح وأ

 يف ءاذك ةنس نم ءاذك رهش يف :ليق ؟تقو يأ يف !بر اي :لاق .ةعاس

 .هبارغع لحد «مويلا كلذ ناك املف .اذك ةعاس يق ءاذك موي

 ءاجف «هتدابع موي هبارح يف دواد ناک :لاق «يدسلا نغ- ۴

 «هذخأيل بهذف هنم ابيرق عقو تح «بهذ نم هاحانجو هسأر رئاط

 من «رحآ اناکم عقوف «لقنتف «هذحأیل بهذ مث «رحآ اناکم عقوف ؛لقنقف

 ءراطف «هذخأيل بهذف «ةلفان ةوك ىلع عقوف راطف هذخأيل بهذ
 ضعب ينربخأف- هبلق يت تعقوف «لستغت يهو ةأرملا ىلع لاتا فرشأف
 -يدسلا ثيدح ىلإ عحر مث- اهرعشب ”تللخت هتأر نيح اهنأ -اتباحصأا

 جوز ينعي- ايروأ رظنا نأ :هدنجح بحاص ىلإ تلا دواد بتکف :لاق

 بتكف .لتقلل هضرعيل «ةياكن ودعلا دش ولأي ال ءنالف ىلإ هثعباف -ةأرلا

 :لاق .نالف ىلإ هثعبا نأ :ةئالث وأ نيترم هيلإ بتك مث ‹«هل حتف دق هنأ :هيلإ

 انل ناك هنإ !كلملا اهيأ :اولاقف «دواد ىلع اولحد ىح ةيراجلا ةوحإ ءاجو

 موقي ءاهلفكف لحجر ءاجف ءاهنم نسحأ نيع ليئارسإ ينب يف نكي م نيع

 كلت ىلع ضبرف «دسأ ءاجف «عوجلا نم انمعطيو «اهرامن يقسيف «اهيلع

 .اهللجف اهرعش تحرأ :فلؤملل ءاكبلاو ةقرلا يف (1)
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 تادوقعلا ةلاسر ۰ اجرلاو فوخلا باتك

 DEE ا ا ا

 «رامثلا تسبيو «نيعلا تدسف دقف «هدرط يقتسيل لحر ءاحج .اذإف «نيعلا

 كلذ درطأس :لاقف -هل هوبرض لثم اذه نأ د واد نظف- اعوحج انكلهو

 بتكف .هلقناف ايروأ رظنا نأ :هدنج بحاص ىلإ بتكف,«مكنع دسألا

 ءاج ذإ «هتدابع موي هبارع ي اا دواد انيبف :لاق .بيصأ دق نأ :هيلإ

 اغنإ ءاضق مويب سيل اذه نأ امتملع دق :امه ليقف «هيلع انذأتساف ناكلملا

 :الاقف «دواد امهنم ع زفف :لاق «بارحلا هيلع اروستف :لاق .ةدابع موي وه

 لو حْ اتتْجب مكخاف رفت ىلع اقم یکن نامنمح دخ 9
 نوعستو حست هل أ ادخإ طرصلا ارس نر اتبفأو طغت

 قل لاق ج باما ف ىع ايبا لاف ةو جغ ىة

 لاق [ء- «.رإ 4 ٍءآطلخلا م اريك نو ماع ىلإ كتجَعَت لاپ , كَملظ

 َنيِذَلا لإ رضخب ىلع مهضَعب ىل » عضوملا اذه يف ءاعرلا ينعي :يدسلا

 رسكت نأ لهأل كنإ ٠ر 4 ما ليلقو تحصل أور اوما

 :ناكلملا لاق «هفنأ لصأو هيبجاحو هنيبج ىلإ -ًأموأو- هذهو هذه كنم

 مامن يعي 4رط :لاق .هذهو هذه كنم رسكت نأ لهأ !دواد اي كنإف

 تبن تح ایکاب لزي ملف [؛:سإ 4 رخو هر رفغتساف هنتف امن ددواد

 «ةرفغم اب هيلإ كلك هللا ىحوأ تح «هينذأ ىراو ام لقبلا نم هعومد نم

 ادحأ ملظت ال نأ كلضفو كلدع نمو عنصأ فيكو !بر اي :لاقف

 اذه لس !بر اي :لوقي '”ييبلتب ذحأ ةمايقلا موي ايروأ ءاح اذإ ؟دحأل

8 

 هرجا مت هرو هردض دنع هبايت عج اذإ همیبالتب كح و )١(
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 ادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

El 

 ال نأ يلضفو يلدع نم نإ :هيلإ كمك هللا ىحوأف ؟لعف ام يب لعف ميف
 وه ام هبيأو ‹هنم كبهوتسأ مث ‹كنم هنکمأ نکلو «دحأل ادحأ ملظأ

 .كلذ نم لضفأ

 نأ تملعو ‹« يسفن تباط نآلا :دواد لاقف :لاق «ةداتق نع ٤-

 .يل رفغ دق

 يف لاق ناكا دواد نأ ينغلب :لاق «ينوجلا نارمع يأ نع ٠-

 دواد اي كمإ ناك نيأ :لاق .ينريعي ناطيشلا كودع حبصأ !يهلإ :هئاكب

 .!؟ةغيطخلا تعقاو نيح

 هل لاق یتح هسُأر دواد عفري م :لاق «هبنم نب بهو نع ٦-

 .هسأر عفرف «كسأر عفرا !ةيصعم هرحخآو بنذ كرمأ لوأ :كللا

 هسأر عفر «دوجسلا نم هسأر دواد عفر امل :لاق «بهو نع -۷

 عومدلا تددحخ تح یکب م «هءاسن لزتعاو :لاق «شعرو يمد دقو

 .ههجو

 هفك يق هتئيطحخ شقن لا دواد نأ ؛ يناسارخلا ءاطع نع -۸

 .هادي تبرطضا اهآر اذإ ناکف ءاهاسنی ال يكل

 .ءاطخلا دواد :هفک يف دواد بتک :لاق ‹هبنم نب بهو نع -۹

 يف هتئيطح لعجي نأ ك هبر دواد لأس :لاق «دهاحم نع-١٠
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 تابوقعلا ةلاسز اج لاو فوخلا ب باتک

 رصبأ الإ ءىش ىلإ هدي دمی الو ءابارش الو اماعط لوانتی ال ناکف «هفک

 .هاکب اف ‹ هتئیطح

 ترفن «ةئيطخلا دواد باصأ امل :لاق «ريثك يبأ نب ىحي نع-١

 هللا درف .اهب سنآ تح شوحولا در !يهإ :ىدانف «هلوح نم شوحولا

 عفرو :لاق .هوحن نهعامسأب نيغصأو «هب نطحأف «شوحولا هيلع كبك
 !دواد اي تايه تايه :هنيدانف «هسفن ىلع ءاكبلاو «روبزلا ةءارقب هتوص

 .كتوص ةوالحب ةئيطخلا تبهذ

 اكا دواد باصأ امل :لاق «يميمتلا دايز نب ذاعم نع ۲١-

 نوكبيو لابجلا سوؤر يف مهيلإ يكبيف ءدابعلا ىلإ عزفي لعح «ةئيطخل ا

 «ةعيطخلا بحاص «هللا يب دواد انأ :هادانف «درفنم لحجر ىلع ىتأف .هيلإ

 تغلب !دواد ای :لاق مث ءادیدش ءاکب لحرلا یکبف ؟لحرلا اهيا كغلب ام

 ىكبف !؟لیئارسإ ينب غلبي مل فيكف ءاهرحح يف ةءاظعلا ىلإ كتعيطح
 نم بشعلا تبن تح يكبي لزي ملف «ادحاس رحو كلذ دنع دواد

 .هعومد

 «هسفن ىلع ءاكبلا لاطأ ال دواد نأ ؛تاوح نب دمحم نع -۳

 نذأو «ربقلا ىتأف «تعنص ام هبهوتساف ةأرملا جوز ربق ىلإ بهذا :هل ليق

 يدنع كلو «دواد انأ !ايروأ اي :هادانف ملكتي نأ ريقلا بحاصل كلك هللا

 .صربأ ماس ةقلخ ىلع ةفورعم ةبيود )١(
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 :ربقلا بحاص هادانف «هربخأف «عجرف .تلعف يذلا هل نيبف عجرا نأ :هيلإ

 .؟هللا لعفی اذکه !دواد اي

 نيعبرأ ادجاس دواد ثكم :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع ٤-

 جاهف «ةرفز رفز مث .هعومد نم لقبلا تبن یتح «هتئیطح ىلع يکیي اموی

 ؟ىسكتف راعأ ؟معطتف عئاحأ ؟ىقستف نآمظأ :يدونف .قرتحاف «دوعلا

 :لاق .ءيشب هيلإ عجري ملف :لاق .يرهظ تلقثأ يتعيطخ نكلو ءال :لاق
 دنعف «نينألا ةئيهك الإ هل عمسي ال ناكف «هتوص عطقنا ىقح ءاكب دادزاف

 .هل رفغ كلذ

 رثكأ ةيطخلا هل ترفغ امدعب دواد ىكب :لاق «نسحلا نع ٠-

 :لاق ؟هللا يب اي كل رفغ دق سيلا :هل ليقف «ةرفغلا لبق هئاكب نم

 .؟ك هللا نم ءایحلاب فیکف

 «نيكاسملا ةسلاجم راتخي اكا دواد ناك :لاق «بعك نع ٦-

 يل رفغت تح «نیئاطخلاو نيكاسملل رفغا بر :لوقيو ءءاكبلا رثكيو
 .نيئاطخلا ىلع وعدي كلذ لبق ناكو !مهعم

 ‹«يتئيطح ىسنأ ال بر :لا دواد لاق :لاق «بعک نع -۷

 .!اهنم كرفغتسأو ءاهيلع يكبأو نزحأ يك
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 ءاحرلاو فوخلا باتك

 - !ينب اي الهم :لاق «ءاسنلا زماغي هيب ضعب ىأر ذإ «ريرس ىلع ئکتم

 كك هللا نم ةبوقعلا هتتأ نأ نم عرسأب ناك امف -“ريذعتلا ةئيهك

 اذكه :هل ليقو «هتأرما تطقسأو «هعاخن عطقناو «هريرس نع عرصف

 .!ادبأ ريخ كسنج يق نوکي الف «بهذا ؟مل تبضغ

 هموق رمأي نأ ءايبنألا نم ي رمأ :لاق «يروثلا نايفس نع --۹

 نم لحرا نأ :هيلإ كبك هللا ىحوأف ءاولعفي ملف [نامبإلا املا] اولحدي

 “"ةملظ جلاعي ءايبنألا نم ينب رمف «لحرف «مهرهظأ نيب مقت الو مهدنع
 .لرنأ الو لحرأ نأ ترمأ دق ينإ :لاق ءاهنم بصأف لزنا :هل لاقف «هل .

 الأ ترمأ :لاقف لا ليربج هاتأف .اهنم باصأف «لزن ىح هب لزي ملف

 نم نلكأيلو «كردص نقديلف «“ةروسق كيلع هللا نطلسيل ؟تلزاف لزات

 .هدبك نم لكأو «هبلص قدف «دسألا هل ضرعف «لحرف :لاق .كدبك

 يروثلا نايفس دنع تركذ :لاق «طابسأ نب فسوي نع ٠-

 رمألاب ةكئاللا نم كلملا رمأي كك هللا نأ يغلب دقل :لاقف «صحرلا

 .ةمايقلا موي ىلإ ءامسلا ىلإ هدعصي الو «هحانج صقيف «ناريطلا يت رصقيف

 .ماع يأ (۱)

 .غلابي ملو هيف رصق ايهن يأ (۲)

 .هتدبز جرخت مل يذلا نيللا نم ةبرشلا يه :ةملظلا )۳(
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 بونذ ينعي- رثك امل :الاق و دوعسم نباو سابع نبا نع - ۲۲۱

 ىحوأف !مهكلهأ انبر :کللار ضرألاو ءامسلا مهيلع تعد -مدآ ينب

 ينب نم امهتلزام مكنم ناطيشلاو ةوهشلا تلزنأ ول ينا :ةكئالملا ىلإ هللا

 .نومصعتسي مهب اولتبا نإ مهنأ مهسفنأ اوثدحف .نولعفي املثم متلعفل مدآ

 توراه اوراتحاف «نيكلم مكلضفأ نم اوراتحا نأ :مهيلإ كك هللا ىحوأف

 ةأرما ةروص يف ةرهزلا تطبهو «نيمكح ضرألا ىلإ اطبهف .تورامو

 نورفغتسي كلذ لبق ةكئالملا تناكو .تحذيب اهنومسي سراف لهأو

 وبات نيِدَلِل رفغأف اًملِعَو مح ءَ ل َتعسَو اتر » :اونمآ نیذلل
 ؛ضرألا يف نمل اورفغتسا ةئيطخلا يف اعقو املف .[۷:رفغإ ]4 كليس اوعَبَتاو

 «ةرحآلا باذعو ايندلا باذع نيب اريخف «ميحرلا روفغلا وه هللا نإ الأ

 .ايندلا باذع اراتحاف
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

GENTE 

 مالسلا هيلع مدآ ةصق لوأ باب

 مدآ نإ» :لوقي يي هللا يڼ عم هنأ ؛ فط رمع نب هللا دبع نع ٣-

 نم اهيف ٴلَعَجَتَأ !بر يأ :ةكئالملا تلاق «ضرألا ىلإ كبك هللا هطبهأ ام تلا

 تإ لاق كَل سَدَقثَو دمحم حست نن ءامَدلا كفي اهيف دبش
 .مدآ ينب نم كل عوطأ نحن !انبر يأ :اولاق [٠..:رةد] 4 2 َنوُملَعَت ال ام ْملَعأ

 ضرألا ىلإ امهطبهن تح ةكئاللا نم نيكلم اومله :ةكئالملل كك هللا لاق

 ° [ضرألا ىلإ اطبهأف «تورامو توراه انبر :اولاق «نالمعي فيك رظنسف]

 :تلاقف ءاهسفن اهالأسف ءامهتءاجف ء«رشبلا نسحأ نم ةأرما ةرهزلا مه تلنمو

 .ادبأ هللاب كرشن ال هللاو ال :الاق .كارشإلا نم ةملكلا هذهب املكت ىقح هللاو ١ل

 نالتقت تح هللاو ال :تلاق ءاهسفن اهالأسف يصب تعجر مث ءامهنع تبهذف

 رج نم حدقب تعجر مث «تبهذف .ادبأ هلتقن ال هللاو ال :الاق .يبصلا اذه

 اركسف ابرشف ءرمخلا اذه ابرشت ىح هللاو ال :تلاقف ءاهسفن اهالأسف «هلمحت

 ام ايش امتكرت ام هللاو :ةأرملا تلاق ءاقافأ املف «يبصلا اولتقو ءاهيلع اعقوف

 ايندلا باذع نيب كلذ دعب اريخف ءامتركس نيح امتلعف دق الإ يلع هامتيبأ

 .«ايندلا باذع اراتخاف «ةرخآلاو

 .جيرحختلا رداصم نم اهانتبأو «لصألا نم ةطقاس ةلمحلا هذه )١(

 بتك نع رابحألا بعك ىلع هفقو وأ يبلا ىلإ هعفر ىلع ثيدحلا اذه يث ءاملعلا فلتحا (۲)

 دمحأ هاور 1۸/١: عمحلا يف يمثيملا لاق ٠1۳/١٤ نابح نبا هححص دقف «ليئارسإ ينب

 ححص امك .ةقث وهو ريبح نب ىسوم الخ حيحصلا لاجر هلاحرو رازبلاو ۲
 ك

 ۳۰ ۔



 روقعل ر رلاو فوخل تادوقحلا ةلاس ءاجرلاو فوخلا باتك

 ناكلملا ناكو «ذيهانأ مجعلا اهيمسيو «ةرهزلا برعلا اهيمسي ةرهزلا هذه

 لاقف «هبحاص ملع ريغ نع امهنم دخاو لك اهدارأف «سانلا نيب نامكحبي

 كل هركذأ نأ ديرأ رمألا ضعب يسفن ف نإ !يحأ اي :هبحاصل امهدحأ

 :لاق .يسفن يف يذلا لثم هلثم كسفن يف يذلا لعل !يحأ اي هركذا :لاق

 نادعصت ام يناربخت ىح ءال :ةأرملا امض تلاق [كلذ ىف رمأ ىلع اققتاف]

 هبو «طبهن ميظعلا هللا مساب :الاق .ضرألا ىلإ ناطبهت اعو ءامسلا ىلإ

 :اهدحأ لاقف .هيناملعت ىتح ناديرت يذلا امكيتؤمب انأ ام :تلاق .دعصن

 انإ :رحآلا لاق ؟كك هللا باذع ةدشب انأ فيكف :هل لاق .هايإ اهملع

 اه عزفف ءامسلا ىلإ تراطف تملكتف هايإ اهملعف .هّللا ةر ةعس اوحرنل

 هللا ناحبس :لاق «دعب سلجب ملف «هسأر ًاطأطف ءاهدوعص ءامسلا ف كلم

 .ابک وک تناکف !لک
 ا يک

 قرط ثيدحلل ۳۸/١: ددسملا لوقلا يف ظفاحلا لاقو ٤۳۹/۲ فشكلا يطويسلا ةصقلا

 ةوقو اهيف ةدراولا قرطلا ةرثكل ةصقلا هذه عوقوب عطقي نأ اهيلع فقاولا داكي ةريثك

 مهريغو يرذنملا هيلإ لامو ركاش خيشلاو يقهيبلاو ررثك نبا ححر دقو .اهرثكأ جراخ
 ينب بتك نع هلقن رابحألا بعك لوق نم اذه نأ هللا ءاش نإ حيحصلا وهو نيققحلا نم

 «ظفاحلا هب مزج يذلا اذه امأ ٤١١/١: دنسملا ىلع هقيلعت يف ركاش خيشلا لاق .ليئارسإ

 ءاهرثكأ جراخم ةوقو اهقرط ةرثكل «عطقلا نم ةبيرق ةحص «ةصقلا هذه عوقو ةحصب

 ةمصع ةهج نم ال «لقعلل ةحضاولا اهتفلاخم ىلإ «ةيهاو وأ ةلولعم قرط اهنإف ءالف

 دق رظانلا نيع يف اريغص هارن يذلا بك و كلا نأ ةيحان نم لب «طقف ةيعطقلا ةكئاللا

 نوكي ىنأف فاعضألا نم ةفلؤملا فالآلاب ةيضرألا ةركلا مجح فاعضأ همجح نوكي

 .!!ةلئاملا ةيكلفلا مارحألا هذه ىلإ ريغصلا ةأرملا مسح
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا ب باتک

 اوركذو- ةكئالملا تلاق :لاق و بعك نع رمع نبا نع ٤-

 مهناکم متنک ول :مه لاقي :لاق -بونذلا نم نوتأي امو مدآ ينب لامعأ

 :لاق .تورامو توراه اوراتحاف :لاق .مكنم اوراتحاف «نوتأي ام متیتأل

 .الزاف :لاق .ائيش يب اكرشت الو ءاينزت الو ءاقرست الو الزنا :امه لاقف

 كلك هللا مرح ام ايتأ ىتح ايسمأ ام هللاوف :بعك لاقف :ه رمع نبا لاق

 .امهيلع

 ملف انيلص :ايعشل ليئارسإ ونب تلاق :لاق «هبنم نب بهو نع -°

 يوعو مامحلا نينح لثم انيكبو ءانتاقدص كزت ملف انيكزتو ءانتالص رونت
 يذلا امو ؟كلذ مب :مهأساف :لاق .انم عمسي ال كلذ لك يف بائذلا

 تاومسلا نئازخ يديبو فيكف ؟تلق يدي تاذ نأل ؟كلذ نم يضعن

 محارتي امنإو ؟تقاض يتمحر نأل مأ «ءاشأ فيك قفنأ «ضرألاو

 «لئس نم دوحأ تسلوأ ؟ينيرتعي لخبلا نأل مأ !يحر لضفب نومحارتملا

 يذلا ةمكحلاب مهسفنأل اورظن موقلا ءالؤه نأ ول ؟ىطعأ نم لضفأو

 اذإو ءاوتأ نيأ نم اوفرعل اذإ ءايندلا اهب اورتشاف «مهرودص يف ثرون

 مهبولقو مهتالص رونأ فيك «مه ةادعلا ىدعأ يه مهسفنأ نأ اونقيأل

 مهمايص لبقأ فيك مأ ؟يمراحم نولحتسيو ينوبراحي ءايندلا ىلإ ةيغاص
 اغنإو مهتاكز لبقأ فيك مأ :لاق هنظأ ؟مارحلا ةمعطلاب هيلع نووقتي مهو

 يسفن ىلع تيضق ينإف ؟نيبصتغملا اهله اهيلع رجؤأ امو ؟سانلا اوبصتغا

 دبال الحؤم الحأ كلذل تلعح «ضرألاو تاومسلا تقلح موي ءاضق
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 تابوقعلا ةلاسر دجولاو فوخلا ب باتک

 اذه ناوعأ نم رمألا اذهب ماعلا نمو ؟كلذ ىتم مهلساف .عقي فوس نأو

 الو ‹ظفب سیل ءايمأ ايبن كلذل ثعبم ىنإف ؟نيقداص اوناک نإ رمألا

 لاوق الو «شحفلاب نيزتم الو «قاوسألاب ”باخص الو «ظيلغ

 ىوقتلا لعحأ مث «يرك قلح لك هل بهأو «ليمج لكل هددسأ «انحلل

 ةمأ ريح هتمأ لعحأو ‹ هتعيبط ءافولاو ربلاو ‹«هلوقعم ةمكحلاو هریمض

 «مهرودص مهليحانأ «فارطألا نورهطي «فارشألا ىلع يل نولصي

 نم هيتوأ يلضف كلذ «ليللا نابهر «راهنلا "ثویل «مهۋامد مهنابرقو

 .ميظعلا لضفلا وذ انأو «ءاشأ

 ؟كادف ينلعج كيكبب ام :تلقف «يكبي وهو هرصب بهذي نأ لبق فحصلا

 نم سان اهب ناك ةيرق :لاق ؟ةليأ امو :تلق ة ؟ةليأ فرعت له !كحيو :لاق

 مهيتأت مهناتيح تناکف «مهتبس موی مهناتیح مهیلع یلاعت هللا مرح دوهيلا

 ريغ ناك اذإف «مهتينبأب حطني ضاحخملا لاثمأك انامس اضيب تبسلا موي

 .ماصخلل تاوصألا بارطضاو «ةجضلا :بخسلاو بحخصلا )١(

 .لوقلا يف شحفلا :انخلا (۲)

 .دسألا وهو ثيل عمج (۳)

 ةأرماو ‹«ضحام ةاش ضحام ةقان لاقيو .قلطلا اهذحآ دقو اهدالو اند اذإ ةقانلا :ضاخملا )٤(

 .ضحام
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 يف اهانلكأل تبسلا موي اهاندطصا ول انلعل :ضعبل مهضعب لاقف «ةديدش

 حیر مهناریج دجوف «اووشف «مهنم تيب لهأ اهذحأف !؟تبسلا موي ريغ

 ىتح مهريغ اهذحأف .ءيش نالف ينب باصأ هارن ام هللاو :اولاقف ءاوشلا

 ‹تهن ةقرفو «تلكأ ةقرف :قرف ثالث اوقرتفاف .'اشفو مهيف كلذ رثك

 اولاق اديدَس اًباَدَعمُمُبَدَعُمَوَأ هكله هل اسوق نوظعت مل ) :اولاق ةقرفو
 يتلا ةقرفلا تلاقف [٠«درما] 4 ج نوفي َّهَلَعلو کبر ىلإ ةرذعَم

 وأ «فذق وأ فسح وأ خس هللا مكتيع نأ مكرذحن انإ !موق اي :تهن

 نم اوحرخف .هيف متنأ اناكم مكتيابن ال هللاو «باذعلا نم هدنع ام ضعب

 دابع اي :لاقف «قار مهنم يقر مث «روسلا اوتأ دغلا نم ناك املف «روسلا

 مهيلع لحخدف «بابلا حتفف «لزاف .""ىواعت بانذأ اه هللاو ةدرق !هللا

 «ةدرقلا نم اهباسنأ فرعت ملو «سنإلا نم اهباسنأ ةدرقلا تفرعف «سانلا

 .يکبیو «معن :هسأرب ریشیف ؟نالف تنأ :هل لوقيف «ناسنإلا درقلا يتأيف

 «معن اهسأرب ريشتف ؟ةنالف تنأ :لوقتف «ناسنإلا ىلإ ةدرقلا ءيحبو

 :هلط سابع نبا لاق .كلك هللا باقع مكانرذح دق انإ :مه اولاقف :يكبتو
 اذ ر چر

 او ءرُشلا نع وهني نيل اَتّيَجنأ » :لوقي ىلاعت هللا عم ساف ا

 .[٠ه:فرعال] 4 ) روقسقي أوثاک امہ, سيب بادعب اوُمَلظ ےیذلا

 .هنع هنن ملف انيأر دق ركنم نم مكف «ةثلاثلا ةقرفلا تلعف ام يردأ امف

 .رشتنا يأ (۱)

 . تحیاصت :تواعت (۲)

 -"-۔



 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 يناعج ىرت الأ :هل تلقف :ةمركع لاق .ط ا سابع ییا یکی اذه نمف

 هلآ اسرق نوظعت مل :اولاق تح اوفرعو اوركنأ دق مهنأ -كادف هلل

 رمأو «يلوق هبجعأأف :لاق .[ ٠ه (اتببش باذخ موم أ میک

 اذإف «دجسملا يف اسلاج تنك :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع -۷

 دبع باحصأ نم اذه :اولاقف «سانلا هيلإ سلحو «سلجف «ءاح دق خيش

 ىلا ةبرقلآ نع مُهلسَو :كك هلوق يف 4ظ هللا دبع تعم :لاقف .هللا

 :لاق [٣٠٠:فرعال] 4 (2) نوقسْفَي اوثاك اّمب ىلإ 4 4 رخل ةَرضاَح ٽاڪ

 ءيجتف «تبسلا موي نمأت ناتيحلا تناك «تبسلا مهيلع كك هللا مرح ا

 اوناكف «تبهذ تبسلا موي بهذ اذإ ناكف ءاهوسمي نأ نوعيطتسي ال

 اوداطصا «تبسلا يف اودتعي نأ اودارأ املف «سانلا ديصتي امك نوديصتي

 راجفلا دارأف «راحفلا مهرثاكو اوبأف «مهئاحلص نم موق مهاهنف «هيف

 وذ وأ هوحأ وأ مهدحأ وبأ «مهلتق نوهتشي ال نم مهيف ناكو «مهلاتق

 مكنيبو اننيب لعجبن انإف متيبأ اذإ :نوحلاصلا لاق .اوبأ مهوهن املف «هتبارق

 مترظن ول :ضعبل مهضعب لاق «مهتاوصأ اودقف املف ءاولعفف :لاق .اطئاح

 نوفرعي اوناكف ءادورق اوخسم دق مه اذإف ءاورظنف ؟اولعف ام مکناوحإ ىلإ
 يب ىسوم دعب اذه .مهيلإ نوكبي اواعجف«هرغصب ريغصلاو «هربکب ریبکلا

 .هب فحتلي ططخغ ءاسک (۱)
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 ّہُهلَْسَو » :ىلاعت هلوق موي تاذ نسحلا الت :لاق «بويأ نع -۸

 :لاقف «ةيآلا رحآ ىلإ [«٣:فرعال] 4 ربا ةَرضاح تَنَ ىلا ةّيَرَقلآ نع

 مهيتأي ناکف «كلذ یوس امیف مه هلحأو موی ف مهیلع هلل همرح توح

 “نومهي اولعجف «دحأ نم عنتعام «ضاخملا هنأك مهيلع همرح يذلا يف

 اولعجف -هعقاو الإ بنذلاب مامهإلا رثكي ادحأ تيأر ام لقو- نوكسميو

 نمؤملل -هللا ماو- ةرحآلا يف ةبوقع هدشأو «نوكسعيو بنذلاب نومهي

 مهدعوم لعح قك هللا نكلو «توح نم كلك هللا دنع ةمرح مظعأ

 .[«رفل] 4 ي رَمَأَو ىَهذأ ةعاَسلاَو ل :ةعاسلا

 تبسلا يف اودتعا نيذلا ةيرقلا لهأ يدون :لاق «ءاطع نع -۹

 لهأ اي :ةغلاثلا اودون مث ‹«مهنم ةعاج تهبتناف !ةيرقلا لهأ اي :ءامسلا نم

 ةَدرق أوتوك  :مه ليقف «نايبصلاو ءاسنلاو لاحرلا هبتناف !ةيرقلا

 . [١٦١:فارعألا] © ںیسخ

 ينثدح :لاق «ةليأ لهأ نم خيش نع ثعشألا نب ميهاربإ نع ٠-
 لزن يتلا ةليللا يق مهتيرق ىلإ اووأ مهنأ :ةليأ لهأ نم ملعلا لهأ نم خايشأ

 لهأ اي :اودون ليللا ثلثلا ءاضقنا دنع ناك املف كلك هللا باذع اهيف

 نيعزف مهشرف نع اوبلوف -مهريبكو مهريغص هعم” توصب- !ةيرقلا

 ىلإ اوعجر مث «ليللا نم ةعاس ضعب يف مهضعب جومي اوخرخف نيروعلم

 .هيلع مزعو هدارأ :ءيشلاب مه (۱)

- ۳۹ 



 تابوقعلا ةلاسر ءاجولاو فوخلا تانک

EG a3  

 نع اوبثوف !ةيرقلا لهأ اي :اهلثم اودون طسوألا ثلثلا ىضم املف «مهشرف

 «مهشرف ىلإ اوعجر مث «ليللا نم ةعاس ضعب يف مهضعب جوي مهشرف

 أوثوك ط !ةيرقلا لهأ اي :اودون رحآلا ليللا ثلثلا ءاضقنا دنع ناك املف

 .[٠:رال] 4 (&) ےریئسخ هدر

 ٣١ - ةدرقلا نع لب هللا لوسر اولأس مهنأ ؛هلط دوعسم نبا نع .

 نعلي مل ب هللا نإ» لل هللا لوسر لاقف ؟يه دوهيلا لسن نمأ :ریزانخلاو

 بضغ املف «ناک قلخ اذه نکلو «مهکلهی تح لسن مه ناکف مهخسمف اموق

 .(مهلغم اوناكف «مهخسم دوهيلا ىلع كبك هللا

 تلأس :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نينمؤملا مأ نع-۲

 طق دحأ خسعب ام» :لاقف ؟لسن هل نوکي خسمی نمع ب هللا لوسر

 "بقع الو لسن هل نوکیو

 مهرمأ هموق لكا ىسوم ىتأ امل :لاق هه سابع نبا نع -۳

 ةالصلاو موصلا يف هنوعيطتأ !اذه :لاقف «نوراق مهعمجف «ةاكزلاب

 ٠١٠١/١١ ريبكلا يث يناربطلاو ۲٠١/۹ یلعی وبأو ۳۹۰/۱ دما هجرخأ «فیعض هدانسإ (۱)
 :لاق الجر نا ۰ ٠١٠/٤ ملسم دوعسم نبا نع هجرخأ دقف حيحص ثيدحلا لصأ نكلو

 كلهي مل كك هللا نإ :ل يبلا لاقف ؟هللا خسم ام يه ريزانخلاو ةدرقلا !هللا لوسر اي

 .كلذ لبق اوناكريزانخلاو ةدرقلا نإو ءالسن مه لعجيف اموق بذعي وأ اموق

 نب ثيل هیفو ۳ يناربطلاو ٤٠۳/٠۲ ىلعي وبا هاور :۱۱/۸ عمحجا يف يمتيها لاق (۲)

 .تاقث هلاجر ةيقبو سلدم وهو ميلس
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 تادوقعلا ةلاسر اجحرلاو فوخلا بانك
= 

 نأ لمتحن ام :اولاقف ؟مكلاومأ هوطعت نأ «نولمتحتف اهنولهجت ءايشأو

 ينب “يغب ىلإ ثعبن نأ ىرن :لاق ؟ىرت امف :اولاق .انلاومأ هيطعن

 سانلا سوؤر ىلع ءاهسفن ىلع اهداترا هنأب هيمرت نأ اهرمأنف «ليئارسإ

 كبك هللا اعدف «سانلا سوؤر ىلع اكا ىسوم تمرف ءاولعفف .رايحألاو
 :ضرألل ىسوم لاقف «هيعيطأ نأ ضرألا ىلإ كك هللا ىحوأف «مهيلع

 !ىسوم اي !ىسوم اي :نولوقي اولعجف «مهباقعأ ىلإ مهتذخأف «مهيذحخ

 اي !ىسوم اي :نولوقي اولعجف «مهبكر ىلإ مهتذخأف «مهيذح :لاق

 !ىسوم اي :نولوقي اولعجف «مهقانعأ ىلإ مهتذحأف «مهيذح :لاق !ىسوم

 !ىسوم اي :كلك هللا ىحوأف ءاهيف مهتبيغف «مهيذح :لاق !یسوم ای

 اوعد يايإ ول يتزعو امأ ؟مهبجت ملف كيلإ نوعرضتيو يدابع كلأسي
 .مهتبحأل

 نوراق زونك حيتافم نإ :ليحنإلا يف تأرق :لاق «ةمثيخ نع ٤-

 لكل «عبصإ ردق ىلع اهنم حاتفم لك «ةلجحم ارغ الغب نيتس ""رقو
 .زاک اهنم حاتفم

 .ةينارلا :يغبلا (0)

 .ليقثلا لمحلا :رقولا (۲)

 ءديقلا عضوم ىلإ اهمئاوق يف ضايبلا عفترا يأ :ةلجحو .اههجو يي ضايب وه ؛رغلا :ارغ (۳)
 الو دويقلاو ليخالخلا يهو «لاجحألا عضاوم امهنأل نيتبكرلا زواجي الو غاسرألا زواجنو
 .۱/٦٠٤٠ریثألا نبال ةياهنلا .نالحر وأ لحجر اهعم نكي ملام نيديلاو ديلاب ليجحتلا نوکی
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 تابدوقعلا ةلاسر ءاجولاو فوخلا بانك

 ةفوكلا لهأل اهنم حاتفم لعج ول :لاق «كلام يبأ نع-٠

 4 ۔ەتنی هيز ف ءهموَق لع حَرَحَف] :كک هلوق يف «دهاحم نع - 7

 بايث يف ءرمحألا " "ناوحرألا ج ورس اهيلع «ضيب “ ںیذارب یلع [ [۷۹:صصقلا]

O. 
 و هرفصعم

 دص

 «ةماق موي لك نوراقب فسخي هنأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع -۷

 .ةمايقلا موي ىلإ اهيف لحجلجتي

 :لاقف «كلم ليئارسإ ينب يف ناك :لاق «ةديبع يبأ نع -۸

 ؛هقلخ فعضأ هيلع هللا طلسف :لاق !ينم زعأادحأ مويلا ملعأ ام

 هسأر اوبرضف !انهه اوبرضا :لوقي لعجف «هرخنم يف تلحدف «ةضوعبلا

 (o) „ 8 ي۵
 مشه قق سوؤفاب

 بایذآ عم ءیش يآ یری امف« هلا هیسمف هری لع لاح

 .[ري] ملف بهذ هنأ الإ !؟هریغ مأ

 .نوذرب هدحاوو «برعلا جات ريغ نم ناك ام :ليخلا نم نيذاربلا (۱)

 :ليقو .ناوحرأ وهف ههبشي نول لكو «رمحأ رون هل رجش وهو «ناوغرأ نم برعم وه (۲)

 .جتساشنلا هل لاقي يذلا رمألا غبصلا وه

 .لايرجلا هتفالس تابن وهو رفصعلاب ةغوبصم يأ (۳)

 .لحدو اهيف خاس يأ ضرألا يف لجلحجب )٤(
 رسک يآ (۵)

 - ۳۹4 ۔



 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 هوقرحي نأ اودارأ ال ةا ميهاربإ نأ ؛درص نب ناميلس نع- ٠

 ىلإ بهذأ :تلاق ؟نيبهذت نيديرت نيأ :اه اولاقف «زوجع تءاح «رانلاب

 یر ٰیلابهاذ ینا :لاق [هب] بهذ املف «قرحي يذلا لحرلا اذه

 معنو هللا يبسح :لاق «رانلا يف هوحرط املف [٠٠:دناسا] 4 © نييس

 ( ر ديه َنَلَعاًمَلسَو ارب یِنوک راي :لاعت هللا لاق !لیکولا
 .يلحأ نم رانلا هقرحت :-همع نبا ناک و- طول وبأ لاقف :لاق [٠٠:ءينال]

 .هتقرحأف اران هيلع ك هللا لسرأف

 «عوحو ةدش ليئارسإ ينب باصأ :لاق هه سابع نبا نع ١-

 !ىسوم اي :ىلاعت هللا ىحوأف «مه اعدف «كبر انل عدا !ىسوم اي :اولاقف

 ؟مهبجت ملف كوعد دق مهاياطح مهنيبو ينيب ام تملظأ دق موق يف ملكت
 .مهتبجأل اوعد يايإو امأ

 باحصأ كلهي نأ كك هللا دارأ ال :لاق «ريمع نب ديبع نع - ۲

 ‹«"فيطاطخلا لاثمأ اقلب رحبلا نم تأشن ارويط مهيلع ثعب «ليفلا

 يف ارجحو «هيلحر يف نيرجح ؛ةعزحج راجحأ ةثالث لمحي اهنم رئاط لك
 ام تقلأو تحاص مث «مهسوؤر ىلع تفص تح تءاجف :لاق .هراقنم

 نم جرح الإ لحر سأر ىلع [رجح] عقو امف ءاهريقانمو اهلحرأ يف

f» 



 تابوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 ثعبو «رحآلا بناجلا نم جرح الإ هدسحج نم ِءيش ىلع عقو الو «هربد

 .اعيج اوكلهأف «ةدش اهتدازف «ةراجحلا تبرضف ءاديدش احير كك هللا

 «ةيرحب دوس رويط مهيلع تجرح :لاق «ريمع نب ديبع نع - ٣۳

 :[٣:لل] 4 @ ًليباَبَأ ظ :نايفس لاق .[ةراجحلا] اهريفاظأو اهريقانم يف

 .ةعباتتملا '”بصعلا

 :هموقل نوعرف لاق ال :لاق «يظرقلا بعك نب دمحم نع-٤

 لجعي اغنإ !ليربح اي نأ هيلإ كك هللا ىحوأف كك هلل ابضغ باذعلا

 ءاماع نيعبرأ ةلاقملا هذه دعب كك هلهمأف :لاق «توفلا فاخي نم ةيوقعلاب
2 ET 

 هذخاأف ۾ :ڭڵک هلوق كلذف “] :«تعرد] 4 ) لعل مکر انآ :لاق یتح

 .رحآلا هلوقو «لوألا هلوق ٠ [٠۲:تاعزانلا] 4 @) َنلولاو ةَرخَا لاک هلآ

 .هدونجو کک هللا هقرغ مش

 يف نيطلا سدي اطا ليربج لعح :لاق هل سابع نبا نع ٥-

 .هللا الإ هلإ ال :هلوق لحأ نم نوعرف مف

 ا يل ركذ دق :لاق «يشيلا دالا نب داداش نب هللا دبع نع - ۲

 «لیخلا د نم افلأ نيعبس ىلع كأ ىسوم بلط يق جرح نوعرف

 .داوسلا :ةمهدلا (۲)
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 تابوقعلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتک

 ينب یسوم جرحخو :قاحسإ نبا لاق .ليخلا ةيش نم هدنح يقام ىوس

 هدونج يف نوعرف علط «فرصنم هنع هل نكي مل رحبلا هلباق اذإ تح ليئارسإ

 ر نوڪ َرڌُمل الإ سوم ٌبَحصَأ لاق ناعَمَجْلَأ ارت اکلق) :مهفلحخ نم

 يدعو دق ءةاجنلل [٠٠-٠.ءرشل] 4 &) نيدهيس ىر ر یعَمَوإ اک لاق
 اذإ :رحبلا ىلإ - يل ركذ اميف- ك هللا یحوأف «هدوعول فلحخالو «كلذ

 اضعب هضعب برضي رحبلا تابف :لاق .قلفناف ةاصعلاب ىسوم كبرض

 :ىسوم ىلإ كك هللا ىحوأو .هب رمأ ام راظتناو فلك هللا نم "اقرف

 يذلا كك هللا ناطلس اهيفو اهب هبرضف «4رْْبْلَأ اصعب برش نأ

 (:٣هم] 4 (ج) ميظّعْلا درطلاك قرف لك ناك ولقناَق :اطعأ
 هَل ترضاَف» :ىسومل كاك هللا لوقي «ضرألا نم سبي نع [لبجلاك]
 قش املف .[٠هإ 4 جر ىست لَو اًَّرَد دَ $ اسي رخَبْلَآ ی اقیرط
 نوعرف هعبتاف «ليئارسإ ينبب ىسوم كلس «سبي ةمئاق قيرط نع رحبلا هل

 .هدونحو

 ونب تلحد امل هنأ تثدح :لاق ءداملا نب دادش نب هللا دبع نع -۷

 «لبجلا نم هل راح ىلع وهو نوعرف لبقأ «دحأ مهنم قبي ملف ليئارسإ
 «مدقتي نأ ناصحلا باهف «هلاح ىلع مئاق وهو رحبلا ريفش ث ىلع فقو تح

 «لحفلا اهمشف «هنم اهبرقف ""قيدو ىشنأ سرف ىلع اطا ليربج هل ضرعف

 .اعزفو افوخ يأ (۱)

 .لحفلا يهتشت يلا يأ :قيدو سرف (۲)
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 تابوقحلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 نوعرف دنج ىأر املف «نوعرف هيلع اهعم ناصحلا مدقتف ءاهمدق اهمش املف

 نوعرف هعبتي همامأ للا ليربجف :لاق «هعم اولد ؛لحد دق نوعرف

 :لوقي «كلذ هسرف ىلع مهذحشي موقلا فلخ نم سرف ىلع ليئاكيمو

 فقوو «دحأ هعم سيلو رحبلا نم اا ليئاررح لصف اذإ تح «اوقحلا

 ىدانو «رحبلا مهيلع قبطنا ؛دحأ هفلخ سيل ىرحألا هتيحان ىلع لیئاکیم
 ٤و

 لإ آل نأ تنم ل :ىأر ام هتردقو كك هللا ناطلس نم ىأر نیح نوعرف

 لوقي .[٠.:سنو] ]4 © نيملسملا نم أتأو ليع”رشإ اون ءهب ْتَنَماَء ىذّلا لإ

 ي نيديسفملا نم دو لبق َدَيَصَع ذو راء :لاعتو كر ابت هللا

 ةربع :يأ [۹٠-١۲:سنوب] ياء َكَقْلَح نمل وکتل كند كيج ملا

 یلاعت هللا هجرخی م ول :لاقي ناكف «كسفنل ل وقت امك نكت م كنأ ةنيبو

 .!سانلا ضعب هيف كشل «هوفرع تح هندېپ

 كرابت هللا نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هل د ىسوم يبآ نع - ۸

 كبَر دخ كلاذَڪَو ۾ :ًأرق مث .«هتلفي م هذخأ اذإ ىتح «ماظلا لهمي یلاعتو

 ([۱ ۰ ۲:دوھإ (ٌةملظ یهو رنا دَحَأ 5

 دزألا نم خيش ينثدح :لاق «يفعجلا يلع نب نيسحلا نع - ۹

 يجشلاو «هرغص نم بجعتي اباتك أرقي يعشلا تيأر :لوقي هتعم

 کک

 ۱۹۹۷/٤. ملسمو ۱۷۲۹/۲ يراخبلا هحرخُأا «حیحص ثیدح (۱)
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 تابوقعلا ةلاسر اجولاو فوخلا ب باتک

 دبع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع نم ةلاسر «زجوأو هيف غلبأ ام بجعتي

 ‹كنع ىلاعت هللا ةبوقع ريخأتب !ديمحلا دبع اي رتغت الف ؛دعب امأ ديمحلا
 .مالسلاو «توفلا فاخي نم لحجعي اغإو

 ءةنس نيعبس ك هبر دباع دبع :لاق «كرابلا نب هللا دبع نع ٠<

 ةنيدم ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ لیربح ای :لاقف ءاموي ال ا لیربج هب رمف :لاق

 نوصعي مهنأل :لاق ؟لیربح اي مو :لاق !اهالعأ اهلفسأ بلقأ ءاذکو اذک

 ؟ةنس نيرشع دابعلل لهميل كك هللا نإو :لاق ءةنس نيرشع ذنم كلك هللا

 عمجف «هلهأ ىلإ دباعلا لحدو لا ليربرح ىضمف :لاق .معن :لاق

 مكيلع مزعأ ينإف :لاق «بأ ريخ نم :اولاق ؟مکل انا فيك :لاقف «هدلو
 نيعبس ةدابع دعب !انابأ اي :اولاق .قيرطلا بيصن تح حالسلا معذحأال

 .باتي الف كيلع امأ :لاقف ثلا ليربج رمف :لاق ؟ةنس

 ةرغ نم ينينکم :هتنبل تولاط لاق :لاق «هبنم نب بهو نع -۱

 .؟انلاجعي ال توملاب انل فيك :تلاق .بوتنو هلتقأ دواد

 ينب ءاملعل ىلاعتو كرابت برلا لاق :لاق «هبنم نب بهو نع ١*-

 ايندلا نوعمحتو «نيدلا ريغل نوهقفتف ؛لمعلا ريغل نوملعتت :ليئارسإ

 نوفنت «مهنونيعت [الو] لابحلا لاثمأ سانلا ىلع نيدلا نولقثتو «نيدلاب
 ‹بايثلا نوضيبت «مراحما نم لابحلا لاغمأ نوعلتبتو «مکبارش نم ”یذقلا

 .هيف طقسي ءيش نم بارشلا الع ام :ىذقلا )١(
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 تابوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتک

 لام كلذب نوبصتغتو «بايثلا سفنأ نوفختو «نأضلا كوسم نوسبلتو

 .ناريح ميلحلا اهيف دوعي ةنتفب مكنبرضأل يتزعبف !ةلمرألاو نيكسملاو ميتيل

 «ريبكلا هيف لمأي نامز نم هللاب ذوعأ :لاق ءدلجلا يأ نع -۳

 الو نوحري ماوقأ نامزلا كلذ يف «نوررحملا هيف قتتعي ي الف «ريغصلا هيف درو

 مهبولق ماوقأ نامزلا كلذ يف «مح باحتسي الف نوعدي كلانه «نوفاخي

 .نومحارتي ال بائذلا بولق

 اكولم سانلا ىلع ثعبي :لاق «دلجلا يبأ نب دمحم نع-٤

 .مهبونذب

 :لاق [«دعراإ 4 تلكم هلق نم تلح قو  :ةدانق نع ٥١-

 .تابوقعلا

 :لاق [٠:دعرل] 4 تملا ہھلّبق نم تلح دقو ۾ :دهاحم نع -۲ ه7

 ۳س راد مهراثآو «ةيواح هعابر

 ءوسلا رهظ اذإ» :لاق ي٤ يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 له مهيفو !هللا لوسر اي :تلق «هسأب ضرألا لهأب كك هللا لزنأ ؛ضرألا يف

 .دولج يأ 0(

 .مهزانمو مهرود يأ (۲)
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 ر و : تادوقهلا ةلاس ءاجرلاو فوخلا باتك
SIO ESED] aE 

 و

 . ل هللا ةحر ىلإ نوريصي مث ءمعن» :لاق ؟هّللا ةعاط

 مون نم ظقيتسا لي يبلا نأ ؛اهنع هللا يضر بنيز نع -۸
 حتف !برتقا دق رش نم برعلل ليو «هللا الإ هلإ ال» :لوقي وهو ههجو ارمحم

 :بنیز تلاق -نیعست هديب دقعو- («هذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا

 ."(ثبخلا رثك اذإ ؛معن» :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ !هّللا لوسر اي

 يصاعمل اب مهيف لمع موق اميأ» :لاق لب يبلا نع 4 ريرح نع -۹
 ."(هباقعب ىلاعت هللا مهمع ؛اوريغي م «رثكأو زعأ مه

 نيب لمعي موق نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق بخ ریرج نع -۰

 . (باذعب هنم

 هنإ) :لوقي لب هللا لوسر تعم :لاق طظ ةريره يبأ نع ١-

 رشألا» :لاق ؟ممألا ءاد ام !هّللا يبن اي :اولاق .«ممألا ءاد يتمأ بيصيس

 مغ ءيغبلا نوكي ىتح «دساحتلاو «معنتلاو ءايندلا يف سفانتلاو رثاكتلاو «رطبلاو

 .(ج رها نوکی

 .مست م ةأرما هيفو 1٦ دمحأ هاور ۲٦۸/۷: عمحما يف يمثيملا لاق )١(
 ۲۲۰۷/٤. ملسمو ١۲۲٠/۳ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .ه :مقر فورعملاب رمألا ةلاسر يت هجيرخت رظنا (۴)
 :يبهذلا لاقو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠۸١/٤ مكاحلا هحرحأ )٤(

 ديعس وبأ هيفو ۲۳/۹ طسوألا یف يناربطلا هاور :۳۰۸/۷ عمحما يق يمثيملا لاقو .حيحص
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 بحاص ةلاوح وبأ لزن :لاق [«يدايإلا بغز نبا] نع-١۲

 لوح انثعب :لاق ل هللا لوسر نع ثدحب هتعمسف «يلع ل هللا لوسر

 نم انب يذلا لئ هللا لوسر ىأر املف ءاعيش منغن ملو انمدقف «منغنل ةنيدلا

 اونوهيف سانلا ىلإ مهلكت الو «فعضأف يلإ مهلكت ال مهللا» :لاق «دهجلا

 :لاق مث .«مهقازرأب لكوت نكلو «اوزجعيف مهسفنأ ىلإ مهلكت الو «مهيلع

 اذإ تح ءاذكو اذك لالا نم مكدحأل ننوكيلو «مورلاو سراف زونك نمستقتل»

 :لاق مث «يسأر ىلع هدي عضو من «اهطخستيف رانيد ةئام ضعب مكدحأ ذخأ

 لزالزلا تند دقف ؛ةسدقملا ضرألا تلرت دق ةفالخلا تيأر اذإ !ةلاوح نبا اي»

  .«كسأر نم هذه يدي نم سانلا ىلإ برقأ ةعاسللو «لتقلاو

 ب هللا قحب موق فحتسا ام :لاق هه ناميلا نب ةفيذح نع -۳

 .!مهقحج فحختسي نم مهيلع كك هللا ثعب الإ

 نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل هللاو :لاق 4ظ ةفيذح نع ٤-

 ال یتح «مهنلتقیلف مکر ایخ ىلع مکر ارش نرھظیلف «نلتتقتل وأ «رکنلا
 الف كلك هللا نوعدت مث «ركنم نع یني الو «فورعملاب رمأي دحأ ىقبي
 .کتقع مکبیجپ

& 

 ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .اوقثو هلاجرو ءىناه نب ديمه ريغ هنع وري مل يرافغلا

 .ديج دانسإب ةريره يأ ثيدح نم طسوألا يف يناربطلا هاور : ٤

 ٤۷۱/٤ مکاحلا هححصو ۲۸۲/۱۲ یلعی وبأو ۱۹/۳ دواد وبأو ۲۸۸/۰ دمحا هحرخا (۱)

 ۲۷٠/۹. ةراتخملا يق ءايضلاو

 .ضاغبإلا دشأ :تقملا (۲)
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 تاموقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

1oروهشلاو نينسلاو مايألا رش :لاق هبط و دوعسم نب هللا دبع نع -  

 .ةعاسلا ىلإ اهبرقأ ةنمزألاو

 كی هللا نإ :يميتلا مي ميهاربإ لاق :لاق «بشوح نب ماوعلا نع - - ٦

 لاقو :ماوعلا لاق .هقلح ىلع نوكي ام بضغأ ةعاسلا ميقي نأ ديري

 .[٠٠:تافاصلا] 4 ةدحر ةرجَر یهاَمتاف) :بضغلا نم ةرحجزألا :نسحلا

 ‹عفترا دق توصب اذإف رادب رم هنأ ؛عفارلا نب سيق نع -۷

 هللا لوسر بحاص ىلع كتوص عفرتأ :تلقف هل ةفيذح اذإف «تلحدف

 ةمأ رمأ ىلاعت هللا نعيضيل :لوقي وهو توص عفرأ ال فيك :لاق ؟
 .ةريعش هللا دنع لدعي ال نم مهتيلو اذإ كلذ لوقأ انأو :لاق ! دمحم

 هرحح ىف توب بضلا داك :لاق هل كلام نب سنأ نع -۸

 .مدآ ينب ملظ نم الزه

 :هلط ةريره يبأ دنع لحر لاق :لاق «ررثك يبأ نب ىحي نع -۹

 سفن يذلاو «تبذك :كلظ ةريره وبأ لاقف .هسفن الإ ملظي ال ماظلا نإ

 .لاظلا ملظ نم اهركو يف تومتل "”ىرابحلا نإ «هديب ةريره يبأ

YY.تلتق مدآ ينب بونذ :لاق يل و دوعسم نب هللا دبع نع -  

 .حون موق قرغ ذنم هللاو يإ :لاق مث .هرحح يف |

 نولک هیحانجو هرهظ نولو ةربغ هنطبو هسأرب «ةزوإلا لكش ىلع وهو فورعم رئاط )١(
 .ابلاغ ينامسلا

 .ءاسفنخلاک ف ورعم ناویح )۲(

- f6°A- 



 تابوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتک

 ت صوور رر
 باود :لاق [۹٠٠:ةرقبلا] 4 © ںرنعللا مھنعلیو :دهاج نع - ۲۷۱

 .مهاياطخب “رطقلا انعنم [نولوقي] «سفانخلاو براقعلا «ضرألا

 ةاش لك :لوقي الحر ههط ةريره وبأ عم :لاق « ينابيشلا نع ۲٢-

 الزه كلهتل ىرابحلا نإ «هللاو الك :هلظ ةريره وبأ لاقف .اهلحرب ةقلعم

 .هسفن مدآ نيا ملظب ءامسلا وج يف

 نم هرحح يف كلهي نأ لعجلا داك :لاق هل هللا دبع نع -۳

 .مدآ نبا ةئيطح

 دیدش ناكو «رمع لوط يطعأ كلم ناك :لاق «دهاحم نع ٤-

 يف تريس ولف «يتكلمن لهأ نم ليلق سان الإ ينفرعي ام :لاقف «باجحلا
 يلع نلحدت ال :هبجاحل لاقف «نوكشيو سانلا لوقي ام رظنأل ضرألا

 ةرقب هل لحجر ىلع لزاف «بهذف :لاق .عحو ىلع ينأ مهربحأو «ادحأ

 نإف «ةرقبلا هذه تذحأ ينأ ول :لاقف «هتبجعأف ةرقب نيثالث بالح بلحت

 ءاهبالح ثلث بهذ دق ةرقبلا تحبصأف «ةرقب نيثالث نبل نم يفكي اهنبل

 ؟اهاعرم ريغ يف اهتيعرأ «كترقب نع ينربخأ :اهبحاصل كلملا كلذ لاقف

 هسفن ثدح كلملا ىرأ نكلو ال :لحرلا لاقف ؟اهبرشم ريغ ىف تبرش وأ

 قحلا وه :لاق !؟كفرعي نيأ نم كلملاو :لاق ءاهتكرب تبهذف «ملظب

 :لاق .ةكربلا تبهذ ملظب هسفن ثدح اذإ كلملا نإ كل لوقأ يذلا

 .ثيغلاو رطملا )١(
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 تابوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
DSS ENE O 

 ىرأ الأ :لاقو «كلملا لدعب اهنبل عحرف ادبأ اهذحأي الأ هبر كلملا دهاعف

 .!؟ةكربلا تبهذ ملظب كلملا مه اذإ

 اذإ سانلا نيعأ يف ديزتل ضرألا نإ :لاق هلط سابع نبا نع ٥-

 مامإ اهيلع ناك اذإ سانلا نيعأ يق حتفتل اهنإو «لداع مامإ اهيلع ناك

 .رئاجلا نامز يق وكرت ال ام وكزت «لداعلا مامإلا يف جرحختل اهنإو «رئاح

 ةاشلا ىعرن انك :لاق «نيعأ نب ىسوم نع ديز نب دا نع ٦-

 ىعرت بائذلاو شوحولا تناكو «زيزعلا دبع نب رمع ةفالحخ يق نامركب
 ام :انلقف ءةاشل بئذلا ضرع ذإ «ةليل تاذ نحن انيبف دحاو عضوم يف

 مهنأ «هريغ وأ وه ينثدحف :دامح لاق !كله الإ اصلا لحرلا ىرن

 .ةليللا كلت كله هودحوف «اوبسح

 تلاق ءزيزعلا دبع نب رمع يلو امل :لاق «رانيد نب كلام نع -۷

 ىلع ماق دق يذلا حاصلا ةفيلخلا اذه نم :لابحلا سوؤر يف ةاشلا ءاعر

 دسألا تفك حلاص ةفيلح ماق اذإ هنإ :اولاق ؟مكملع امو :ليقف ؟سانلا

 .!ءاشلا نع بائذلاو

 تنأ !بر اي :8كا نارمع نب ىسوم لاق :لاق «ةداتق نع -۸

 اذإ :لاق ؟كاضر نم كبضغ ةمالع امف «ضرألا يق نحنو «ءامسلا يف

 مكيلع تلمعتسا اذإو «ياضر ةمالع وهف مكر ايخ مكيلع تلمعتسا

 .مکیلع يبضغ ةمالع وهف مكر ارش
 تناك اذإ» :4ب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۹

-- 



 تادوقعلا ةلاسر داجرلاو فوخلا باتك

 یروش مکر وما تناکو مکؤاحمس مکؤژ اینغا تناکو مکر ایخ مک ؤارمأ

 مكر ارش مكؤارمأ تناك اذإو ءاهنطب نم مكل ريخ ضرألا رهظف ؛ مكنيب

 نم مكل ريخ ضرألا نطبف ؛مكئاسن ىلإ مكرومأو مكؤ الخب مكؤ اینغأو

 .«اهرهظ

 «رابحألا بعك نعو هبط د صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع - ۸۰

 تنسحأف كتقلخ دق :هقلح نيح يبرغلا رحبلا ىلإ ىحوأ كك هللا نإ :لاق

 «ينوربکی يل ادابع كيف لماح ينإو ءءاملا نم كيف ترثكأو «كقلحخ

 لاق .مهقرغآ :لاق ؟مهب لعفت فیکف « ينوسدقیو « ينوللهيو ‹ نوحبسیو

 رحبلل لاق مث «كيحاون يف كسأب لعجأو «يفك ىلع مهلمحأ ينإف :ىلاعت

 ينإو ءءاملا نم كيف ترثكأو «كقلخ تنسحأف كتقلح دق :يقرشلا

 لعاف تنأ فيكف « ينوحبسيو « ينوللهيو « ينوربکيف «يل ادابع كيف لماح
 نيب مهلحأو «مهعم كدمحأو «مهعم كللهأو «مهعم كربكأ :لاق ؟مهب

 .بيطلاو ديصلاو ةيلحلا كبك هللا هاطعأف «ينطبو يرهظ

 "تصمق ضرألا كلك هللا قلح امل :لاق هل يلع نع ١-

 يلع نولمعيو مهنتن يلع نوقليف «هتيرذو مدآ يلع قلخلا :تلاقو
 .نورت ال ام اهنمو «نورت ام اهنمف «لابحاب كك هللا اهاسرأف .يلصاعملاب

 هلو يرملا اص ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح :لاقو ٤ يذمرتلا هجرحأ - )١(

 .اهيلع عباتي ال بئارغ
 .امهحرطيو هيدي عفريو رفني نأ وهو ءاصامقو اصمق سرفلا صمق :لاقي :تصمق (۲)
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 ر رلاو فوخلا ب تادوقعلا ةلاس ءاحرلاو فوخلا باتك

SESI TESTO کی تگ 

 .اهمحل "جلتحاف ترحن اذإ ""روزجلا محلك ضرألا رارق لوأ ناكف

 تناک :لاق ءءاملا علتبت نأ ضرألا ترمأ امل :لاق «دهاحج نع -۲

 «راوثأ ةتسب لمعي كلذلف :لاق «ةوسق دشأو اعالتبا ًأطبأ يه ضرألا هذه

 نود ام] :لاقف «ليعامسإ تلأسف «نيروث وأ نيرامحب لمعي اهريغو

 .[ةلحد

 موي يأ :يعشلا انل لاق :لاق «ةعافر نب ديزي نب رباح نع -۳

 نم دشأ وهف ةمايقلا موي نم برق ام كلذكو «ةمايقلا موي :انلق ؟دشأ

 .هلبق ناك يذلا مويلا

 هتلجح نم مكدحأ جرح اذإ متنأ فيك :لاق هلظ ةفيذح نع ٤-

ef . . (MW 
 .هنم نورفيف هلهأ يغتبي ادرق خسم دقو عحرف «" هشبح ىلإ

 لصي نأ تيشح «لاق ام لاق نيح نوعرف الإ مدآ دلو نم ادحأ ةمحرلا

 ههجو هب تالمف «هدبزو رحبلا ةأمح نم تذحأف ءهمهحريف برلا ىلإ

 .!هتقرغ مت « هين و

 .ىشنأ وأ ناك اركذ ريعبلا :روزجلا )١(

 .عزنو بذتحجا يأ (۲)

 .هتعامج :هشبحو .رابك رارزأ هل نوکيو بايثلاب رتسي ةبقلاك تيب :ةلجحلا (۳)

 .هاذقو هتوافط يأ :هدبزو .نانملا دوسألا نيطلا :ةأمحلا )٤(
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 تابوقعلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

 الإ مهتم دادزت الو ءاصرح الإ بدلا يلع الا دادزی الو ةعاسلا تبرتقا»

0 
 (ادعب

 ي ننوكيل «هديب دلحلا يأ سفن يذلاو :لاق «دلجلا يبأ نع -۷

 ‹مهمالحأ ةريصق «مهبولق ةبدجم «مهتنسلأ ةبصخم موق نامزلا رحآ

 نوملعيف «ءاسنلاب ءاسنلاو «لاجرلاب لاجرلا "”فاكتت «مهقالحأ ةقيق

 .ءامسلا نم لاكنلا اورظتنا «كلذ اولعف اذإف ؛نول ريغ انول روزلا ۴

 اتاوصأ عمسأ الوقع ىرأ الو الاجر ىرُأ :لاق «نسحلا نع -۸

 .ابولق بدحأو ةنسلأ بصحأ «اسينأ ىرأ الو

 هل راجأ قوف 4ظ يرافغلا سبع عم انك :لاق «ميلع نع -۹

 نم نورفي :لاق ؟ءالؤه رفي ءيش يأ نم :لاقف «نورفي سانلا ىأرف

 دقو اذه لوقتأ :هل مع نبا هل لاقف .ينذحأ نوعاطلا تيل :لاق «نوعاطلا

 عاطقنا دنع هنإف «توملا مكدحأ نينمعي ال» :لوقي ل هللا لوسر تعم

 توملاب اورداب» :لوقي هتعم” دقو فيك :لاقف (بتعتسيف دري الو «هلجأ

 امك .حيحصلا لاجر هلاحرو ٠١/٠١ يناربطلا هاور ١١/٠١: عمحا يق يمشيملا لاق )١(

 جتحي هتاورو يناربطلا هاور ۱۲١/٤١: بيغرتلا يف يرذنملا لاقو ٠١۹/٤ مكاحلا هجرحأ

 .ينابلألاو يطويسلا هنسحو .حيحصلا يف مهب
 .يفتکي يأ (۲)
 .باقعلاو باذعلا يأ (۳)

 اضرلا بلطيف ةءاسإلا نع عحري يأ )٤(
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 تادوقعلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 فافختساو ءمكحلا عيبو .طرشلا ةرثكو ءءاهفسلا ةرمإ ؛تس لاصخ لبق

 مهينغي لجرلا نومدقتي ريمازم نآرقلا نوذختي وشنو «محرلا ةعيطقو «مدلاب

 .'(«اهقف مهلقأ ناک نإو «نآر قلاب

 هنإ دلاخ اي» :هل لاق يي ىبلا نأ ؛ هل ةطفرع نب دلاخ نع ٠-

 نوكت نأ تعطتسا ناف كلذك ناك اذإف ءةقرفو فالتخاو ثادحأ نوكيس

 .«[لعفاف] لتاقلا ال لوتقملا

 دبعو هللا دبع لتتقا اذإ» :يب يبلا ىلإ هعفر «ءازوجلا يأ نع ١-

 .(لوتقملا هللا دبع نكف « هللا

 وبأ لاق.اثادحأ ةعامج ديري ئشان عمج نيشلا حتفب ب :نوذحختي إشن :ريثألا نبال ةياهنلا يف )١(

 .ردصلاب ةيمست هناك نيشلا نوکسب ظوفحاو :یسوم
 يف يناربطلاو رازبلاو ٠۹٤/١ دمحأ هاور ۲٠٠/١: عمحلا يف يمثيهلا لاق «حيحص ثيدح (۲)

 ' وهو يلجبلا ريمع نب نامثع دمحأ دانسإ يقو ٦۳/١۸-۳۷ ريبكلاو ٠١١/۲ طسوألا
 ىلع مهتيالو يأ :ءاهفسلا ةرهإ .حيحصلا لاحر هلاخر ريبكلا يدانسإ دحأو فيعض

 .لقعلا صقان وهو هيفس عمج وهو «ةفخلاو شيطلاو ضنعلا نم مهنم ثدحي امل «باقرلا
 رثكي مهترثكبو «ةالولاو ءارمألا باوبأب مهترثك دارملاو ةالولا ناوعأ :طرشلا ةرثك
 ءيش ةلباقم وهو يوغللا هانعم انه هب دارملاف هيلع ةوشرلا ذحأب :مكحلا عيبو .ملظلا

 ةبارقلا يأ :محرلا ةعيطقو .لتاقلا نم صتقي ال نب هقحب يأ :مدلاب فافختساو..ءيشب

 .داعبإو رجه وأ ناسحإ مدع وأ هئاذیإب

 1۸4/6 ريكلا ف ينارطلاو رازبلاو ۲۹۲/۰ دما هاور :۳۰۲/۷ عمحلا ق يمثيملا لاق (۳)

 ححصو :تلق .تاقث هلاجر ةيقبو «ثيدحلا نسح وهو فعض هيفو ديز نب يلع هيفو
 ۳٦١١. عماحلا حيحص ينابلألا خيشلا ثيدحلا

 .لسرم ثیدح )٤(
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 تادوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا بانك

 نم صقني ال «هديب يسفن يذلاو :لاق كط ءادردلا يبأ نع -۲

 .هلثم ضرألا تصقن الإ ءيش نيملسملا قازرأ

 انك :هلظ ءادردلا يبأل لاق الحر نأ ؛دثرم نب ديزي نع -۳

 نم ريثكلا مويلا ذحأن انإو «ةكر بلا هيف فرعنو انعفني لاملا نم ليلقلا ذحأن

 كلذ :ههظ ءادردلا وبأ لاقف ؟ةكربلا هيف فرعن الو انعفني هدحن ملف لاما
 .-ملظلا ينعي- لولغلا نم عم لام

 ىرع نضقنيل» :لع هللا لوسر لاق :لاق ل د ةمامأ يأ نع - 4

 نواف ءاهيلي يتلاب سانلا ثبشت ةورع تضقتنا املكف ؛ةورع ةورع مالسإلا

 .(ةالصلا نهرخآو يکحلا ضقن

 الإ ةعاسلا موقت ال» :لاق هنأ ؛ يلا نع هبط هللا دبع نع ٥-

 اتارا رارش ىلع

 ةدش الإ سانلا دادزي ال !ليو اي :لاق «دايز نب ریثک نع -۷

 .ءاملعلا باهذل

 لاحر امهاجرو ۹۸/۸ يناربطلاو ۲١٠/١ دمحأ هاور :۲۸۱/۷ عمجملا يف يمثيملا لاق )١(

 .ينابلألاو ٠١٤/٤ مكاحلاو ١١١/٠١ نابح نبا هححصو .حيحصلا

 .۲۲۹۸/۲ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 دجرلاو فوخلا بانك

 مهتدخأق» :لک هلوق يف ‹«يمخللا ور نب ةهورع نع ٨۸ - 

 مایق مهضعب و مهضعب تذحأ :لاق [؛؛:تابراذل] 4 @ نورظني مهو ٌةَقعَصلآ

 ءالؤهو يقابلا فصنلا تذحأ مث «مهحاوزأ مهيلإ تدرف ‹نورظني

 َمُڪْأعل مكتوم ِدَعَب أم مكعب مئ :هذه الت مث «نورظنی مایق
E[٦٠:ةرقبلا] 4 @ نورك  . 
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 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

E 

 نوعرفو ىسوم ةصق باب

 ةقعاصلا تذحأ اغنإ :لاق «ةداتق نع يوحنلا ةبيش يبأ نع -۹

 .هيلع مهوعماجي ملو لجعلا ىلع مهوقرافي م مهنأل اللا ىسوم باحصأ
 .ءايبنأ اوناكف اوثعب مهنأ ينغلبف :ةبيش وبأ لاق

 ‹«سمشلاب بذعت نوعرف ةأرما تلعج :لاق «نامثع يبأ نع ٠-

 .ةنحلا يق اهتيب ىرت تلعجو «اهتحنجأب ةكئاللا اهتلظأ اهنع اوفرصنا اذإف

 ءاصع فلا نيعبس نوعرف عمج :لاق «ةزب يبأ نب مساقلا نع-١

 هيلإ ليخف اقا ىسوم ءاجف «لبح فلأ نيعبسو «رحاس فلأ نيعبسو

 [۷٠:فرعال]4 كاَصَع ولأ نأ :هيلإ كك هللا ىح وأف «ىعست اهنأ مهرحس نم

 «مهلابحو مهيصع علتباف «“هاف رغاف نابع يه اذإف هاصع ىقلأف :لاق

 رانلاو ةنحجلا اوأر تح مهسوؤر اوعفر امف « نيدجاس كلذ دنع اورخف

 اًت امو اده اتل رس یدل نَحَبَس » :اولاق كلذ دنعف ءامهلهأ باوثو

 ةًأرما تلعحو «[٠؛-٠٠:فرعرل] 4 ت ّنوُبلَقْنمل اّتّبَر ىلإ آنإو ر نينرَقُم رل

 برب تنمآ :لوقتف .نوراهو یسوم :نولوقیف ؟بلغ نم :لوقت نوعرف

 ءاهنودحت ةرخص مظعأ اورظنا :لاقف «نوعرف كلذ غلبف .نوراهو ىسوم

 اهيلع اوقلأف امهتراتحا نإف ؛اهوريخف اهب اوقلطنا :لاقف «اولعفف

 .همف حتاف يأ (۱)
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
SEES EGS ESTES SEES 

 ل ت وم ت و یک ور ب هج م ا م ی ف
RSS SOS FEN a 

  SESEا

 :تلاقف ءاهوربخأف اهيلإ اوقلطناف :لاق .هتأرما يهف هتراتحا نإو «ةرخصلا

 «ةنحلا نم اهتيب ىلإ ترظنف «اهسأر تعفرف «نوراهو ىسوم برب تنمآ

 .حور هيف سيل دسحج ىلع ةرخصلا تيقلأو ءاهحور عزتناو

 م ءليم ردق ءامسلا يف ةيحلا تعفترا :لاق «لاهنملا نع -۲

 !ىسوم اي :لوقت تلعجف ءاهباينأ نيب نوعرف سأر راص تح تبوصت
 هنطب هذحأف ‹كلسرأ يذلاب كدشنأ :لوقي لعحو ‹«تشش امم ينرم

 .ذغموي

 قرب ذإ «تيبلاب فوطي لحر انيب :لاق درم نب ةمقلع نع -۴۳

 ءاهدعاسب تقصلف «ذذلتي مدعا ىلع هدعاس عضوف ءةآرما دعاس هل

 ناكملا ىلإ عحرا :لاقف «خويشلا كئلوأ ضعب ىتأف «هيدي يف طقسأف

 .هنع يلخف «لعفف «دوعت الأ تيبلا بر دهاعف «هيف تلعف يذلا

 اجرخ -ةأرماو لحر- ةلئانو افاسي نأ «حيحن يبأ نبا نع ٤ ٠-

 يف الازي ملف «نيرجح اخسمف ؛نافوطي امو اهلبقف «ماشلا نم اجح

 ( .!مالسإلا ءاح ىتح دجسلا

 نم فاسي ؛ةأرماو الحر اناك ةلئانو افاسي نأ ؛ةرمع نع ٠٥-

 اخسمف «رحآلا اهدحأ لبقف تيبلا يق اناك ءاروطنق نم ةلئانو «مهرج

 .!نیرجح

 ي ةبعكلا ءانفب اسولح انك :لاق «ىزعلا دبع نب بطيوح نع ٦ ٠-
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 تادوقعلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 ءاهجوزب تءاجف ءاهجوز نم هب ذوعت تيبلا ىلإ ةأرما تءاح ذإ «ةيلهاجلا

 .لشأل هنإو مالسإلا يف دعب هتيأر دقلف «هدي تسبيف ءاهيلإ هدي دمف

 ةًأرما عنق هموق هوجو نم الحر نأ ؛ریرج نب نالیغ نع ۷

 اريسي الإ ثبل امف كدي هللا عطق :تلاقف ءاهسأر تعفرف «ةنوميم اه لاقي

 .!ةنوميم ةوعد اورذحا :لوقی نالیغ ناکف «هدی تعطق یټح

 رظن ذإ «هدقوت ليدنق دنع ةمئاق ةأرما انيب :لاق «ىجحي نع -۸

 :تلاقف «هيلإ تتفتلاف ءاهتيبي دق هنأ تفرعو «هب تنطفف «لحر اهيلإ

 هنأ ؛ةبقع نع دمحم نب دايز نبا دازو ؟كربغ ءيش ىلإ كينيع ءلم رظنت

 «رصيي ال ىمعأ ةنس نيرشع ثكمف «بهذف «هرصبب بهذي نأ هبر اعد

 لاق «هرصب هيلع ب هللا درف «هرصب هيلع دری نأ ك هبر اعد ربک املف

 اریبک اخیش هآرو «یمعی نأ لبق اریصب هآر نم ينربحأف :ریثک يبا نب یجب

 ؛نمحرلا دبع نب ةريغملاو مزاح يبأ نباو سنأ نب كلام نع ۹ ٠-
 للا اعدف «هسفن ي تعقوف ةأرما هب ترم سامح نب سنوي نب فسوي نأ

 افوفكم دجسملا ىلإ فلتخي ارهد كلذ دعب ماقأف «هرصب بهذف كمك

 درف «هدوقي نم دج ملف «هدئاق فرصنا دقو هنطب هيلع كرحت هنإ مث «داقي

 .تام ىح رصبلا حيحص لزي ملف «هرصب هيلع كلك هللا

 .عفص (۱)
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 تابوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 بقاع كك هللا نم ةبوقع “لوضفلا نإ :لاق «نسحلا نع-٠

 ي ام مهنع اسوبحم «مهريغل "نيداك مهلعجف «ديحوتلا لهأ اهب

 مهروغل اقزر

 قلح ةبعكلا يف ناك :لاق «ىزعلا دبع نب بطيوح نع ١-

 تاذ ناک املف «دحا هبیری الف اهیف هدي فئاخلا لحدي «مهبلا مجل لاثمأ

 هکر داف «هنیمب تلشف «لحر هبذتجاف ءاهیف هدي لخدی فئاخ بهذ «موي

 .!لشأل هنإو مالسإلا

 دجسملا يق ةكم انك :لاق -ةعيشلا نم لحر- حور يبأ نع ۲١-

 :لاقف «ضيبأ ههجو فصنو دوسأ ههجو فصن لحر ماقف «ادوعق مارحلا

 لو رمعو ركب ابأ نيخيشلا لوانتأ تنك ينإف «يب اوربتعا !سانلا اهيأ اي
 رح مطلف «هدي عفرف «تآ يناتأ ذإ «يمانم يق ةليل تاذ انأ انيبف ءامهبسب

 ؟دیو رمعو ركب ابأ نيخيشلا بست «قساف يأ ! هللا ودع اي :لاقف يهجو

 .!ةلاحلا هذه ىلع انأو تحبصأف

 انعمو ةكم ديرن انجرح :لاق «همع نع مكحلا نب رمع نع -۳

 «هتجاح ضعبل قلطناف «هتني ملف هانیهنف ل رمعو ركب ابأ بسی لحر

 .فافكلا نع دئازلا وهو ايندلا لوضف بلط يأ (1)

 .ةلأسملا ي حل :یدکا (۲)

 .هنم كيلع لبقأ ام :هجولا رح (۳)
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 تابوقعلا ةلاسر ۰ اجرلاو فوخلا باتک
 و

E E SO RG 

 ملف ءانعحرف ءانيلع تلَمَحف اتثغأف «ثاغتساف «رْبَدلا هيلع عمتحاف

 .هتعطق ة تح هنع علق

 ةشئاع ةمداحخ ينتئدح :لاق ‹«يبضلا نيصح نب ةلاضف نع ٤-

 ' اهرعش نم اعيش جلاعت اهيبأ نعو اهنع هللا يضر ةشئاع دنع انك :تلاق

 تفشکو «كبو للاب انأ !نينمؤملا مأ اي :تلاقف ءةأرما اهيلع ةتنذأتتساف

 ىتح ٌهَمف حتف هلحأ تبهذ اذ :تلاقف یل ٤ دق دو وسا اذإف ءاهقنُع نع

 !نينمؤملا ما اي :تلاق ؟تعنص يذلا امو !كليو :تلاق .ينلكأي نأ فاحأ

 ىلإ تيهتنا املف «هتلتقف «تدلوف «تيغبف ىحوز باغ «كبذكأ ال

 اهنع اهوحرحأف «مهترمأف «يتبقرب دوسألا اذه قلعت ءاذكو اذك عضوم

 حاص مث «هبئذ ىلع ماق مث ءاهتبقر رمأ لحناف :لاق «عضوملا كلذ ىلإ ىهتنا

 «ةعقرلا لهأب نولزنيس مهنأ تدنظ ىتح «ءيش باودلا نم لبقأف «ةحيص

 اهملسأو :لاق «مظعلا ضايب ىلإ ترظن ىتح ءاهمحل اولكأف اهيلإ اودمعف

 .ناك يذلاب اهربحأف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلوم عحرف «ةعقرلا لهأ

 يفل ينإف ‹تججح :لاق «همع نع ءاممسأ نب ةيريوج نع ٥-

 .ريبانزلاو لحنلا :ربلا )١(

 .تايحلا نم ميظعلا :دّوسألا (۲)

-1 - 



 تادوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

E TT EOE 
EEE 

 ةيوطنم ةيحو تهبتناف «تمانف ةأرما انعمو الزام انلزن ذإ موق عم ةعفد

 ءانلتراف «كلذ “ااف ءاهّيدث نيب اهب عم اهسأر تعج دق ءاهيلع
 « "مرحلا باص انلخد ىقح اعيش اهريضأ ال اهيلع ةيوطنم لزت ملف
 ناكملاب انك اذإ ىح انفرصناو انكسُت انيضقف «ةكم انلحدف «تَّباًَسناف

 تظقيتساف «تمانف ءانلزن يذلا لزنملا وهو «ةيحلا هيف تَوطنا يذلا

 ‹تايح انيلع ليسي يداولا اذإف «ةيحلا ترفَص م اهيلع ةيوطنم ةيحلاو

 نع انيربخأ !كيَو :اه تناك ةيراحل انلقف !اماظع تيقب ىتح «اهنشهنف

 «هتعضرأ اذإف «ادلو ذلت ةرم لك «تارم ثالث تغب :تلاق ؟ةأرملا هذه

 .هيف هَل م لا ترس

 اولحترا املف «رفس يف اوناک اموق نأ ؛راسی نب نامیلس نع -
 ا ٍ دو و٣ و رر ر ار رک رے صر ر و

 1 ) نینرقم ل انك امو اده اتل ّرْخَس ىذّلا نحس ) :اولاق
(O, 1َ 

 ¢ مزار ةقان هل لحر موقلا نمو :لاق [٠«-٣٠:فرعرا] 4 () َنوُبلَقْنمل اَتَبَر

 .هقنع تقذف «هب تضمف :لاق . اًئرقم هذه تيسمأ دقف انأ امأ :لاقف

 ّنَض اذإ» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق هه رمع نبا نع -۷

 .انعزفأف يأ (۱)

 .هدودح يأ )۲(

 .تدقوأ :ترجسو «هيف زبخي يذلا :رونلا )۳(

 .لازا نم موقي ال يذلا ضرألا ىلع تباثلا لبإلا نم مزارلا )٤(

 .هيلع يقو هقاطأ :ءيشلا نّرقأ )٥(

-- 



 اجرلاو فوخلا باتك

REO EROONRO ONTO 

 داهجلا اوك رتو «رقبلا بانذأ اوعبتاو «ةتيعلاب اوعيابتو ‹«مهردلاو رانيدلاب سانلا

 .«مهنید اوعجارُب تح مهنع عزای ال الذ مهیلع یلاعت هللا لخدآ

 ىلع الإ ةعاسلا موقت ال :لاق هظ دوعسم نب هللا دبع نع -۸

 انک "نوُځَراهت ءارکنم رکنی الو ءًافورعم فرعی ال نم ؛سانلا رارش

 هتجاح يضقيف «قيرطلا يف لحرلاب ةأرملا رمت «قيرطلا يف مئاهبلا جراهتت

 ةَجاَرْجرك «هيلإ نوكحضيو مهيلإ كحضيف «هباحصأ ىلإ عجري مث اهنم
 .معطي ال يذلا ثيبخلا ءال

 ۲٤. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 .طالتحالا :جرملا (۲)

 .اهب عفتني الو نيطلاب ةطلتخملا ضوحلا يف ردكلا ءاملا ةيقب يأ (۴)
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 اجرلاو فوخلا باتك
o NOREEN TES E Eg 

 E د م ت تکا

 مالسلا هيلع بوقحي ةصق باب

 ءانيزح هآرف «كللا ىلع بوقعي لحد :لاق «نسحلا نع -۹

 نم انأف «يلام نم ةقئاضب تبصأ :لاق ؟بوقعي اي انيزح كارأ يلام :لاقف

 نليطأل ؟يودع ىلإ ينوكشت :هيلإ كبك هللا ىحوأف .نيزح كلذ لحأ

 مركأ وه قلح ذغموي ضرألا ىلع امو ءانوزحم ةنس نينامن ثكمف .كنزح

 .هنم ك هللا ىلع

 خالسنا دنع الإ موق ىلع طق باذع لزتي مل :لاق «ةداتق نع ٠-

 .ءاتشلا

 نيضاملا ممألا نم ادحأ كك هللا بذع ام :لاق «بعك نع-١

 .'نينوناكلا نيب الإ

 هل ديلولا نب دلاخ برض :لاق «باهش نب قراط نع -۲

 دلا رحعآ الجر برض م ب باطخلا نب رمع دهع ىلع دخلا الحر

 .مويلا رخآ برضو «سمأ الجر برض !ةنتفلا هللاو هذه :لجرلا هل لاقف

 ضرأ يف تنك اذإ ةنتفلا نكلو «ةنتفلاب اذه سيل :هلط دلاح هل لاقف

 الف ‹يصاعملاب اهيف لمعي ال اضرأ تأت نأ تدرأف «يصاعملاب اهيف لمعي

 .دح

 .ريانيو ربمسيد يأ (۱)

-- 



 تادوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

 رفن ي بكر ليماع نب رضخلا نإ :لاق «رابحألا بعك نع -۳
 :هباحصأل لاقف -نيصلا رج وهو- دنكر لا رحب غلب تح هباحصأ نم
 دقلف ؟تيأر ام !رضح اي :هل اولاقف .دعص م «يلايلو ًامايأ هولدف .ينولد
 ينلبقتسا :لاقف .رحبلا اذه ل يف كسفن كل ظفحو «كلك هللا كمركأ

 ؟نيأ نمو ؟نيأ لإ !ءاطخلا يمدآلا اهيأ :يل لاقف «ةكئاللا نم كَم

 لحر ىوهأ دقو فيكو :لاق .رحبلا اذه قمع ام رظنأ نأ تدرأ :تلقف

 كلذو «ةعاسلا تح هرعق ثلث غلبي ملف الثا يبنلا دواد نمز ذنم

 ءاملا ةدايز ينعي- رزجلاو دملا نع ينربحأ :تلق :لاق ؟ةنس ةئامالت

 كلذف «هرخنم ىلإ ءاملا ريسيف «سفنتي توحلا نإ :كّملا لاقف ؟-هناصقنو

 نيأ نم ينربحأ :تلق :لاق .دملا كلذف «هرخنم نم هحرخي مث رز

 ناتيح نأل «هبذعأ هيلإ ك هللا ينثعب ‹توحلا دنع نم تقئحج :لاق ؟تشح

 مالع ينربحأ :تلق :لاق .اهنم لكأي ام ةرثك لك هللا ىلإ كش رحبلا

 فك ىلع ةرخصلاو «ةرخص ىلع عبسلا نوضارألا :لاق ؟نيضارألا رارق
 «حيرلا ىلع ءاملاو ءءاملا يف توحلاو توح حانحج ىلع كلملاو «كَلَم

 .شرعلاب ةقلعم اهنورق نإو < ‹«حقلي ال ميقع حير ءاوا يف حيرلاو

 يذلا توحلا ىلإ لَّعلَعَت سيلبإ نإ :لاق «رابحألا بعك نع-١

 كرهظ ىلع ام يردت :لاقف «هبلق ين ىقلأف ءاهلك ضرألا رهظ ىلع
 مهتيقلأ مهتضفن ولف ؟لابحلاو سانلاو باودلاو رجشلاو ممألا نم اثيول اي
 يف تلحدف «ةباد كلك هللا ثعبف كلذ لعفب اثيول ّمَهف .عجأ كره نع
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 اجرلاو فوخلا ب باتک

 :بعک لاق .تحجرخف ك هللا ىلإ جعف «هغامد يق تلحدف «هرخنم

 نم ءيشب مهي نإ «هيلإ رظنتو هيدي نيب اهيلإ رظنيل هنإ «هديب يسفن يذلاو

 .تناک ثیح تداع كلذ

 «يلاكبلا ارمع اوداع مهنإ :لاق «ئرقملا حلفأ نب دشار نع ٠-

 :لاق ؟انینت نوکی فیک نوردت ام :ورمع هل لاقف «نینتلا رکاذ رکذف

 لازي الف «تايحلا لكأي مث ءاهلكأيف ةيح ىلع ودعيف «ةيح نوكي

 ىلع ودعيف «قرحي ءيجڃ «هتم يٿ دادزي تح خفتنيو مظعيو «نهلکأي

 هبرضیف هربعیل ارهن ياي تح «ك هللا هقوسيف ءاهکل هيف ضرألا باود
 «ربلا باودب عنص امك رحبلا باودب عنصيف «رحبلا هلخدي تح ءاملا رايت

 ءاكلم كك هللا ثعبيف ‹كك هللا ىلإ رحبلا باود جعت تح هته يف دادزيو

 ‹هلمحيف «قوربلاو باحسلا لدي مث ءءاملا نم هسأر جرخي تح ‹ هیمریف

 لبإلا نورزجي امك هنورزجيف «مهن اروزح جوحأمو جوحأي ىلإ هيقليف

 .رقبلاو

 :ل4 هللا لوسر لاق :لاق هه صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ١-

 نمتؤيو «راوجلا ءوسو «محرلا ةعيطقو «شحفلا رهظي تح ةعاسلا موقت نل»

 :لاق ؟ذغموي نمؤملا فيكف !هللا لوسر اي :ليق .«نيمألا نوخيو «نئاخحلا

 نم ةعطقك وأ ءابيط تعضوو «دسفت ملف تلكأو «رسكت ملف تعقو ةلحنلاك»

 .ةاغتسالاو ءاعدلاب هتوص عفر يأ )١(
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 .(اریخ لإ ددزت ملف ‹تجرخأف ءرانلا تلخدأ بهذلا

 بطخي وهو- لاق هنأ ؛هلف يراصنألا ريشب نب نامعنلا نع -۷

 ءالبلا نامز يف تاعيسلا لمعت نأ ةكلملا لك ةكلملا نإ :-صمح يف سانلا

 | ىلإ وأ ءايمرأ ىلإ كبك هللا ىحوأ :لاق «ثيرح نب زرحم نع -۲۸

 | .تابوقعلا نمز لاملاو لهألا ذختت الأ :ءايبنألا نم ىن
 ا

 ١ و ص ها اس ٠

 يف متنكسو ط :كك هللا لوق يف «ليعامإ نب رضنلا نع -۹
 .مهامعأب متلمع :لاق [.٠:برب] 4 مهَسَْمنأ ارملظ َنيذَُلَآ نڪ سَم

 هه بلاط يبا نب يلع جرح امل :لاق «شايع نب رکب يبا نع -۰

 :لاقف «هباحصأ نم لحر لثمتف «نئادملا بارخب رم «نيفص ىلإ

 داعيم ىلع اوناک افنأکف مهراد ناکم ىلع حایرلا ترح

 :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك لق نكلو ءاذكه لقت ال :يلع لاقف

 اوناك ةَّمْعََو © ريرک ماَقَمَو عوُرزو () ِنويَعَو تلج نم اڪ رت مک ط

 َنيهکلُف ایف
 اولحتسا موقلا ءالؤه نإو ؛نيثوروم اوحبصأف نيثراو اوناك موقلا ءالؤه
 .مقنلا مكب لحتف ؛مرحلا اولحتست الف «مقنلا مهب تلحف ؛مرحلا

 نإ [-٠٠:ال] 4 & َنیرُخاء اَّمَّوَق اھتتروأو كلاذک ©

 ٠٤١/١. مكاحلاو ٠0۷/١ رازبلاو ۱۹۹/۲ دمحأ هجرحُا «حیحص ثیدح (۱)
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 تابوقعلا ةلاسر لجرلاو فوخلا باتك

 ينولأسي مهيديأ لإ اوعفر «ةديعب ينم مهبولقو «مهتنسلأب ينوُعذي كموق

 يبضغ دتشا نيح نآلا «'تحْسلا نم مهتويب اهب اوألم دقو «ريخلا

 اوعفريل مث اهنوقليل «مهناضحأ يف ٌماثآلاو ينوحاتي ال كموق رم نأ :ءايبنألا

 .مهتاجاح يلإ

 ان اداب مكََلَع اتعب م :كاک هسلوق يف «ميهارب) نع -۳

 يف اودسفأ دق ليئارسإ ونب تناكو :لاق مدرسا لید ساب یو

 للخ اوساَجَق) < ‹«سدقملا تيب برف رص نتحب ك هللا ثعبف «ضرألا

 هللا داعف «اوداعف [۸:ءارسإلا] دع متدع ناو ض :كک هلوقو [:ءارسإلا] (راّيدلآ

 4 يزحجاب مهوذحخأف «برعلاب مهيلع

 6 ت ال ا
 تولاج ىلوألا يف مهيلع كك هللا ثعب :لاق «هداتق نع - ٤

 :ىلاعت هلوقو «ليئارسإ ينبل ةركلا كك هللا در مث «ىّبسو لتقف «يرزخلا

 رصنتخب مهيلع كاك هللا ثعبف [٠:ءر] 4 ةر الآ دعو ٍءاَجاذاق)

 .هبسك لحي ال يذلا مارحلا وأ ؛مرحو بساكملا نم ثّْبَح ام :تحُسلا )١(

 تزح اهنأك ءءازحلا نم ةلعف يهو ةَمَذلا هيلع يباتكلل دقعي يذلا لالا نع ةرابع :ةيزحلا (۲)

 .هلتق نع

 .رسألا :يبسلا (۳)

- TA - 



 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

EIS 1 

 «هاجهج هل لاقي رافغ نم الحر نأ ؛راسي نب نامیلس نع ٥-

 هدي يق تناك اصع عزتناف هل نامثع ىلع لحد «يرافغلا اجهح وأ

 .هتبكر ف ةلكألا تعقوف «هتبکر ىلع اهرسکف

 نيذلا رفنلا ةماع نأ يغلب :لاق «بیبح يأ نب ديزي نع ۳٦-

 .ليلق ممه نونجلا :كرابملا نبا لاق ءاونح 4ه نامشع ىلإ اوراص

 كلذ اوركذف ي هللا لوسر اوتأف ‹«ضرألا هتظفل دقو اوحبصأف ‹«نفدف

 لعج هنكلو «هنم رش وه نم يراوتل ضرألا نإ» :# هللا لوسر لاقف «هل

 . ”ضرألا هظفتلت ملف «هوراوف .«هوراوف اوعجرا» :لاق مث .(ةربع مكل

 هو سابع نبا دنع تنک :لاق «دومح نب ديمحلا دبع نع -۸

 انل بحاص يفوت حافصلاب انك اذإ ىح ءاحاجح انلبقأ :لاقف «لحر هاتأف

 دق دوس اذإف «رحآ اربق انرفح مث هدحللا لحادب "دوس اذإف «هل انرفحف

 هانكر تف «هلك دحللا ذحأ دق دوسأ اذإف «رحآ هل انرفحف :لاق .دحللا ذحأ

 هونفداف اوبهذا لغي ناك «نيدلا ةلع كاذ :لاق ؟رمأت ام كلأسن كانيتأو

 هانيقلأو :لاق !كلذ متدجول اهلك ضرألا هل مترفح ول هللاوف ءاهضعب يف

 .هنم لكتأيف وضعلا يف عقي ءاد (۱)

 نيصح نب نارمع نع ۱۲۹۷/۲ ةحام نبا جرحخأو قيرطلا اذه نم هجرحخ نم ىلع فقأ م (۲)

 ٠١۹. :مقر ثیدحلا رظناو نسح هدانسإ :حابصملا يف يريصوبلا لاق «نيدانسإي هوحن

 .نوخيو شغي يأ. )٤(
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 ناك :تلاقف «هنع اهانلأسف «هتأرما انيتأ ءانرفس انيضق املف ءاهنم ربق يف

 .هماعط يف هطلخيو ‹هعطقيف « بصقلاو

 :لاق ئ يڼلا باحصأ نم لحر نع بشوح نب رهش نع -۹

 ملسم ينإ :لاقف «لحر ىلع لحجر لمحف «ةيرس بب هللا لوسر ثعب
 :لاق «؟ملسم ينإ :لوقي وهو هتلتق» :لاقف ل هللا لوسر كلذ غلبف «هلتقف

 ثالث كلذ هل لاق .هبلق يف نكي ملو هناسلب كلذ لاق اغنإ !هللا لوسر ای

 :لاق «؟هیف ام ترظنف هبلق نع تققش الهف» :4ک هللا لوسر هل لاقف «تارم

 الإ يه له ؟هيف ام يملع ام هبلق نع تققش ينأ ول تيأرأ !هللا لوسر اي

 ! هللا لوسر اي :لاق «؟هتلتق تح هبلق يف ناک اب كملع امو» :لاق ؟ةغ ضم

 ىلاعت هللا رمأف «هموق هنفدف «تامف «تارم ثالث (ال» :لاق «يل رفغتسا

 هوحرطف هوله «هموق كلذ ىأر املف «تارم ثالث "4ت ظفلف «ضرألا

 .“لابحلا نيب

 وحن ليلا نم يه :ليقو ؛ةئامالث ىلإ سفنأ ةسمخ نيب ام شيجلا نم ةعطق :ةيرسلا )١(

 .ةئامعبرأ

 .محل ةعطق يأ (۲)

 .هتمر يأ (۳)

 وبأ اذكو نسح دانسإب ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور :ه۸/٤ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )٤(

 يقو «ىلعي وبأو ريبكلا يق يناربطلا هاور ۲۷/١: عمحجملا يق يمثيملا لاق 4١/۳. ىلعي

 لاقو .امهب جاجتحالا يف فلتحا دقو «بشوح نب رهشو مارهب نب ديمجلا دبع هدانسإ

 س
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 تابوقعلا | ةاسر

 الر :لاق لك هللا لوسر نأ ؛يلظ يرعشألا ىسوم يأ نع - ۰

 ءانمسلا ودبيو ءاًبيرغ مالسإلا نوكيو «اًّراع هللا باتک لعج یتح ةعاسلا موقت

 صقتتو رشا ريع صقنيو «نامّرلا مرهبو «ملعلا صقني ىقحو سانلا نم
 ءقداصلا بذكبو «بذاكلا قدصُبو ءءاَّمَهْنلا نمكريو .تارمثلاو نوتسلا

 قتحو «لتقلا «لتقلا» :لاق ؟هللا لوسر اي جرهلا امو :اولاق .(جرها رثکیو

 يغبلا رهظيو «ُرقاَوَعلا حرفتو ءدالوألا تاوذ نزحت تحو «لواطتف فَرْغلا ىت
 دلولا نوكيو ءاًضيف لهجا ضيفي ءاًضْيَع ملعلا ضيغيو حلاو دسحلاو
 “الاوز ضرألا لوزتو ءءاشحفلاب رهجي ىتحو «ًاظيق ءاتشلاو ءاًظيغ

 ور ر 2 رک £ ۰

 مهرودص برحخت نامز سانلا ىلع يتايل :لاق ءةيلاعلا يبا نع - ٤۱

 فال الو ةوالح هل نودجب ال تفاهگو «مهبایث یلبت امک یلبتو «نآرقلا نم

 دنع اوت امي اولمع نإو «ميحر روفغ هللا نإ :اولاق هب اورم امع اورصق نإ

 مهعم سیل «عمط هلك ممر ءاتيش هللاب كرشن ال انإ ءانل رس :اولاق

 مهسفنأ يف مهلضفأ «بائذلا بولق ىلع نأضلا دولحج اوتسبل .فوحخ

 . نهاد 2

f 

 ءاقثو دقو ‹«بشوح نب رهشو «مارهب نب ديمحلا دبع هيفو ىلعي وبا هاور :۲۹۳/۷ یت
 ةليجب نم لحر :نايفس نب بدنحج وه يباحصلا :تلق .فعض امهيفو

 :.سانلا نيب ءانحشلا ودبتو :زاكلاو خيراتلا فو لصألا يف اذك (1)
 ركاسع نباو ةنابإلا يق يزجسلا رضن وبأو, يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هحرحأ :راكلا يق لاق (۲)

 يناربطلا هاور ۳۲٤/۷: عمحملا يف يمثيملا لاق .هدنسب سأب الو ۲۷۳/۲١ هخجرات يف

 .نطبب ام فالح رهظي يذلا (۳)
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 تابوقعلا ةلاسر اجرئاو فوخلا بانك
TES E erey eg ET TT AT 
Op ج م کر د تک 

 يلايللا بهذت ال» :لاق ليك يبلا نأ ؛فلط كلام نب سنأ نع -۲

 .'(؟مهارد نم فکب هنید ان انعيبي نم :لوقيف مئاقلا موقي ققح مايألاو

 ةعاسلا موقت ال» :لب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۳

 طقستو ‹«نئاخلا نمتؤيو ‹نيمألا نوخيو «شحفتلاو شحفلا رهظي تح

 ؟توحتلا امو ؟لوعولا امو !هللا لوسر اي :اولاق «توحتلا اولعتو «لوعولا

 مادقأ تحت اوناك نيذلا توحتلاو «مهوجوو سانلا فارشأ لوعولا» :لاق

 7 الا
 س

 انۇابآ لکأی !بر ای :ليئارسإ ونب ر تلاق :لاق «ينابيشلا نع - ٤

 ي نلعفألو مكب نلعفأل ؟لاثمألا يل نوبرضتأ :لاقف !سرغن نحخو ضمحلا

 دعب ليئارسإ ينب كك هللا بتاع لاق «يفنحلا نمحرلا دبع نع ٥-

 لاق :لاقو ۲۸٦/٤ ءافعضلا يق يليقعلاو ۳ لماكلا يق يدع نباو ىلعي وبأ هجرخأ )١(

 .ظفاحلاو يريصوبلا هنع تكسو .حصي ال :يراخبلا

 نم عون ىلا اوبسني مل نمم نويندم مهلك هتاور ثیدح اذه :لاقو ۰ ٤/ مكاحلا هجحرحخأ (۲)

 فاحتإلا يف يريصوبلا هبسنو ۲١۸/٠١ نابح نبا هححصو .يبهذلا هرقأو .حرجلا

 هجرحخأ ثيدحلاو :تلق .هنع تكسو اذه هلوق لقنو مكاحلاو ىلعي يبأ ىلإ ۸
 يف ۳۲٤/۷: عمحملا يف يمثيملا هنع لاقف :لوألا امأ «نيقيرط نم طسوألا ي يناربطلا

 مو ةبلاو نب ناميلس نب دمحم هيفو ٠١١/١ طسوألا يف يناربطلا هاور -هضعب حيحصلا
 طسوألا يف يناربطلا هاور :۳۲۷/۷ هنع لاقف :يناثلا امأو .تاقث هلاحر ةيقبو «هفرعأ

 هذه يث ءاحو .ةقث وهو نايفس نب ثراحلا نب دمحم ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو ١

 نوعفري ةضماغلا تويبلا لهأو لاحرلا -لذرلا ءيدرلا- لوسف مه توحتلا نأ ةياورلا

 .ةحلاصلا تويبلا لهأ :لوعولاو «مهحلاص قوف
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 ءاحرلاو فوخلا بانک

 .ءابآلا تعنص اع [مكنم اضرلا] :لوقي «ءابآلا تعنص ام انرق رشع ةسمخ

 حون ةنيفس يف وهو ىّكحلا دسألا ىلع يقلأ :لاق «دهاحب نع ١-

 حون تابف «هديب دسألا ”هشمحف «هلحرب هبرضف «حون هيلع رمف ا

 اعيش ملظلا نم ىضري ال كلك هللا نإ :هل ليقف ءادحاس

 اط تماصلا نب ةدابع يل لاق :لاق «يروبحيلا ءاطعلا يأ نع -۷

 یف اونوکی یتح مکؤاملعو مکڑارق ترف اذإ !ءاطع ابأ اي تنأ فيك :

 اأ اي نولعفي ملو !هللا ناحبس :تلق :لاق ؟شوحولا عم لابحلا سور

 َكقلكت : :لاق ؟ هللا باتک انیفو :تلق .مهولتقي نأ نوفاخي :لاق ؟دمح

 ٹری م وأ ؟اهنع اوأضف ةاروعلا ةوهيلا ثر م وأ !ءاطع ابأ اي "كلُ

 هنإو ءاضعب اهضعب عبتي ننس اهنإو ؟هوكر تو هنع اولّضف لبيجنإلا ىراصنلا
 هتیقلف :لاق .هلثم مکیف نوکیس الإ مکلبق ناک نمیف ناک ءينش ام هللاو

 :لاق .ريزانخو ةدرق انلبق ناک نمیف ناک دقل :تاقف «نیپر كلا دع

 .ةمألا هذه نم ةفئاط خسمُت تح يلايللاو مايألا يضقنت ال هنأ ينثدح نالفل

 ريك «هلاوس ليلق نامز يف كنإ :لاق هل زذ يبأ نع ۳

 نإو «ىوهلا نم ريح هيف لمعلا «هؤابطح ليلق «هؤاهقف ريثك «هوطْعم

 یوها «هؤابطح ریثک «هؤاهقف لیلق «هوطعم لیلق «هلاّوس ریثک نامز كدعب

 .شذخلا :شنلا ()

 .هلوق وأ هلعف ءوسل توملاب هيلع ىعد هنأك دلولا دق لکل ؛كثدقت يآ (۲)

f - 



 تابوقعلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 ابراقم ةمألا هذه رمأ لازي ال :لاق بف باطخلا نب رمع نع -۹

 يحعلا سبالم اوسبليو «مجعلا بكارم اوبك ر يو «مجعلا ناينب اونبي م ام

 .محعلا ةمعطأ اولكأيو

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع دنع تنك :تلاق «ةرمع نع ٠-

 ل نأ معزيو اه امتاخ ذحأ هنأ معزت لحرب ةقلعتم ةأرما اهتءاجف

 ناک نِإو «يدي سييأف ةبذاك تنك نإ مهللا ؛هللا مكمحر اونمأ :تلاقف

 تحجحجحو :ةرمع تلاق «ةسباي هنيو لحرلا حبصأف .هدي سبيأف ابذاك

 لوقي «ةنيدملا لهأو ةكم لهأ نم لحرلا عممأ انأو «ةئالث وأ نيتجح

 رهظأ امك يلع كك هللا رهظأف ءاذكو اذك تلعف تنك نإ :مهنم لحرلا

 .!متاخلا بحاص ىلع

 دجسملا اذه يق لحر ينثدح :لاق «يلعثلا سودرك نع ١-

 ةيرق ىلع تررم :لاق ءاردب دهش نمم هوبأ ناكو -ةفوكلا دجسم-

 يلع جرخف :لاق «هلأسأف يلإ جرخب اناسنإ رظنأ ابيرق تفقوف «لزلزت

 نيظئاخلا نيئاطخلا نإو «لزلزت اهتكر ت :لاقف ؟كءارو ام :تلقف «لحر

 ؟نولمعي اوناك امو :تلق :لاق «ضعب ىلع اهضعب يمري «ناکطصیل

 .ابرلا نولكأي اوناک :لاق

 ءةيرق ةكله دارأ اذإ كك هللا نإ :لاق «يردبلا نب مساقلا نع ١-

 .ابرلا اهيف رهظأ
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 تابوقعلا ةلاسر هاجرلاو فوخلا باتک
ESO TET ETAT ESS 

REDE RON OSE OROEROLSNONOE 

 طارشأ نم نإ !سانلا اهيأ :لاق هه ينشخلا ةبلع يبأ نع ٢-

 عقتو «مهملا رثكيو «'"الحألا بزعتو «لوقعلا صقتنت نأ ةعاسلا

 «ةنامألا عفرت نأ ةعاسلا طارشأ نم نإو «ملظلا رهظيو «قحلا تامالع

 الف «حشلا سانلا مجليو ءةقدصلا عطقتو «محرلا عطقيو ءةمحرلا عفرتو

 «هتلقب لقم عنقي الو «ةرثك هرثكم نع لضفي ال ىتح ءامحجلم الإ ىقلت

 .هبلق ریقف هاف رغاف لکو

 ننهذيل :لاق لب يبلا بحاص هه بلڪ دعس نب ریمع نع 4

 ثادحألا رامغألا الإ مكسلاحم يف ىقبي ال تح «مكۋاملعو مکرایخ ي

 .مكر وم ىلع مكنوبلغي «يأر الو محل لوقع ال نيذلا
 هل باطخلا نب رمع ذحأ :لاق كط كلام نب سنأ نع ١-

 «متفجر دق مكنإ !ةنيدملا لهأ اي :لاق م لي هللا لوسر باب تداضعب

 «روجلا ةمئأو ءوسلا ةاضق نم رطملا طوحق نإو ءابرلا ةرثك نم فحرلاو

 وأ «نوهتنم متنأ لهف «ةقدصلا ةلق نم رمثلا ناصقنو مئاهبلا توم نإو

 .!؟مكر هظأ نيب نم رمع نجرخيل

 .(حيبستلا عييضتب الإ ريط ديص ام» :لاق «هعفر لوحکم نع -

 .مباح عمج مهؤاملح :موقلا مالحأو .دعبت يأ :بزعت (۱)
 اهلكو ءاهريغو ةعوفرم ةريثك قرط نم يورو مسي م نم هدانسإ ينو «لضعم ثيدح (۲)

 يبا نعو هيودرم نباو ۰ ٠/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ ةريره يأ نع يورف «ةلولعم

 يف يمليدلا هجرحأ رمع نعو ۲۳۹/۱۸ خیراتلا يف رکاسع نبا امهجرحأ رمعو ركب
 ك 1
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 تابوقحلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 قثوم باّرْعب هل باطخلا نب رمع رم :لاق ‹نسحلا نع - ۷

 كنع تّيلَح نإ كّرُشلا ف تعقوف حيبستلا تعيض !ةبيرغ اي :لاقف

 .اهنع ىلخف :لاق ؟هللا نحس

 كوبت ةوزغ يف ي هللا لوسر ناك :لاق «نايبظ يبأ نع -۸

 روق اذإف ‹ظقيتساو لاا مانف «ةيدوألا نم ايداو اولزاف «عوح مهباصأف

 اعدف «يداولا اذه نم اهانّبصأ ٌباَبِض :اولاق «؟اذه ام» :لاق «ُروفَت سانلا
 ىلع بضغ دقو «ناسنإ فك فكلا» :لاق مث دوعب هبلقف «هب يتاف «بّضب ت ر ٍ

 .(باود ضرألا يف اوخسمف ‹«ليئارسإ ينب نم ممأ

 ۲٣۳/٤ ردلا يف يطويسلا هلاق هيودرم نبا هحرحأ دوعسم نبا نعو ٠۲٠/٤ سودرفلا
 يف خيشلا وبأ هجرخأ سنأ نعو ٠۷٠٠/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأ هجرحأ ءادردلا يأ نعو
 السرمو ۳۲٠/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو ١۸/١ سودرفلا يف يمليدلاو ٠۷٠٠/١ ةمظعلا
 نم السرم الضعمو ٠۷١١/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأ هحرحأ درم نب ديزي قيرط نم
 ۲٠٤/٣ بلاطملا يف ظفاحلا هلاق هدنسم يف هيوهار نبا هحرحأ ركب يبأ نع يرهزلا قيرط

 نباو ٠٠١ دهزلا يف دمحأو ۹۳/۷ فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرحخأ ركب يبأ ىلع افوقومو
 ةلولعم قرطلا هذهو :تلق ٠۷١۷/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٠٠١/١ دهزلا يق مصاع يبأ
 دقو ٠١١/۲ ىواتفلا يف يطويسلا هلاق امك ضعبب اهضعب دضتعي دق نكلو ادحج ةفيعضو
 ٠۷۷/١. ضيفلا نسحلاب ةريره يبأ ثيدحل ريغصلا عماحلا يف يطويسلا زمر

 لوسر نا ؛هلط يردخلا ديعس يبأ نع ٤۱/۳ دما دنع الوصوم ءاجو «لسرم ثیدح (۱)

 لیئارسا ينب نم طبس هات :لاقف «هنطبل هرهظ هدي یف ناک دوعب هبلقف بضب يأ ل هللا

 .تاقث هلاجر ةيقبو نيل هيف قودص ؛برح نب رشب هدانسإ يو .اذه وهف نكي نإف
 كلذك ديعس يبأ نع ملسم طرش ىلع حيحص دانسإب ۳۳٤١ ةحام نباو ۱۹/۳ هدنعو
 ِ ينغلب :لاق ؟انرمأت امف ةبضم ضرأب انإ !هللا لوسر اي :لاقف لب يبنلا ىلإ لحر ءاح :لاق

 هى
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 تابوقعلا ةلاسر اجرلاو قوخلا باتک

 ةئامتس ةبق ا ىسومل تناك :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع -۹

 نوراه انبا ناکف «نابرقلا ران َءيجج تناکو کک هبر اهيف يحاني «عارذ

 دق رانلا نأ ايأرف «رانلا ايري ملف «ةبقلا الحدف «ةليل اماقف «رانلا نادقوي

 تءاجو ءاهادقوأف ءارا اذحأف «ةبقلا الحدف اعجرف امهدجت ملف تءاج

 عد :اطكا ىسوم لاقف < عبا توراح بهذف ءامهتذحأف نابرقلا ران

 اذإ يبلوب عنصأ اذكه :5اعق للا ىسوم ىلإ ي يحوأف «أده تح «دیری ام كبر

 .!؟يودعب فيکف «ي

 نم يحن نيح اكا سنوي ناك :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع - ١
 :يبلي ىسيع ناكو :لاق «كيبل بركلا فشاك كيبل :يإي توحلا نطب

 . !كيدبعل «كتمأل كدبع كيبل

£ 8 8 8 #8 

 تابوقعلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 ي

 .هني ملو رمأي ملف .يه باودلا يأ يردأ امف باود تخسم ليئارسإ ينب نم ةمأ نأ
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 تارافكلاو ضرما ةلاس

 وهو لب يلا ىلع تلحد :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع ١-

 ‹«ىمحلا ةرارح تدحوف «ةفيطقلا قوف نم يدي تعضوف «مومحم

 ىايبنألا رشاعم كلذك انإ» :لاق !هللا لوسر اي كامح دشأأ ام :تلقف

 سانلا يأف ! هللا لوسر اي :تلق «رجألا انل فعاضيل ؛عجولا انيلع فعاضي

 لجرلا ناك نإ .نوحلاصلا غ :لاق ؟نم م :تلق «ءايبنألا» :لاق ؟ءالب دشأ

 ىلتبيل مهدحأ ناك نإو ءاهسبليو اهبوجيف ةءابعلا الإ دجي ام ىتح رقفلاب یلتبیل

 .يكيلإ ءاطعلا نم مهيلإ بحأ كلذ ناک «لمقلا هلنقي یتح ىلمقلا

 ‹«كعوي وهو هل هللا لوسر ىلع تلحد :لاق بط د هللا دبع نع -۲

 لاقف ؟اديدش اکعو كعوتل كنإ !هللا لوسر اي :تلقف «يديب هتسسمف

 :تلق :لاق «مكنم نالجر كعوي امك كعوأ ينإ «لجأ» : هللا لوسر

 :لک هلا لوسر لاق مث «لجأ» :ل هللا لوسر لاقف ؟نيرحأ كل نأ كلذ

 امک «هتائیس هب هللا طح الإ ؛هاوس امف ضرم نم یذُا هبیصی ملسم نم ام)

 "«اهقرو ةرجشلا طحت

 :ل4 هللا لوسرل تلق :لاق هل هيبأ نع دعس نب بعصم نع ٣۳-

 يف ءايضلاو ۳٤٠۲/٤ مكاحلاو ۱ بدألا يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثسيدح (1)

 .عطقلا وهو بوجلا نم :اهبوجيف ٠٠۲/۳. ةراتحملا

 ۱۹۹۱/٤. ملسمو ۲۱۳۸/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)
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 ىلتبي ءلثمألاف لثمألا مث ءءايبنألا» :لاق ؟ءالب دشأ سانلا يأ !هللا لوسر اي
 ةقر هنید يف ناک نو «هؤالب دتشا ابلص هنید ناک ناف ؛هنید بسح ىلع لجرلا

 ضرألا ىلع يشم هكر تي ىتح دبعلاب ءالبلا حربي امف «كلذ بسح ىلع يلتبا
 .'(ةئيطخ هيلع ام

 ؟ءالب سانلا دشأ نم :5 يبلا لكس :لاق بلف ةريره يأ نع £

 “(نوحلاصلا مث نويبنلا» :لاق

 يبلا باحصأ ضعب نع شايع نبا ىلوم دايز يأ نب دايز نع ٥-
 انتاهمأو انئابآب خأ خأ :انلقف «كوعوم وهو ب يبلا ىلع انلحد :لاق

 ءالبلا انيلع فعاضي ءايبنألا رشاعم انإ» :لاق ؟ككعو دشأ ام !هّللا لوسر اي

 ءايبنألا نم ينلا ناك نإ «متبجعفأ» :لاق !هللا ناحبس :انلق :لاق (افيعضت

 ! ءمتبجعفأ» :لاق !هللا ناحبس :انلق (اهريغ دج ال ةجاحلا نم ةءابعلا عرديل

 ن ساو :لاق !هللا ناحبس :انلق «لمقلا هلتقيل ءايبنألا نم ينلا ناك

 اخر لاب نوحرفت امک ءالبلاب نوح رفیل وناک

 ٠٠٠/۳ ةراتخملا يف ءايضلاو ٠١١/١ مكاحلاو ٠٦١/۷ نابح نبا هحرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 ميلس يبأ نب ثيل هدانسإ يو ۳٠۲٠١ ريبكلا عماحلا يف يطويسلا هلاق ءراجنلا نبا هحرحأ (۲)

 .كرتف هثيدح زيمتي ملو ءاريحأ طلتحا قودص

 :هلوق دعب :ةدايز ةيناث ةخسن يقو .سبلي يأ :عردیل ١ :مقر ديعس يبا نع هجيرخت مدقت (۳)

 ءالب سانلا دشأ نإ معبجعفأ :لاق !هللا ناحبس :انلق :لاق .افيعضت ءالبلا انيلع فعاضي

 .لغمألاف لشمألا نولاصلاو ءايبنألا
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 ءاهنع هللا يضر هتمع نع ثدحمي «ةفيذح نب ةديبع يأ نع -

 هيلع اهؤام رطقي ةقلعم ءاقس اذإف «هدوعن ةوسن يف كب يبلا تيتأ :تلاق

 ‹كنع اهبهذي نأ كك هللا توعد ول :انلقف «ىمحلا نم دج ام ةدش نم

 نيذلا م مهنولي نيذلا مث ءءايبنألا ءالب سانلا دشأ نإ» :لاقف :تلاق

 .'«مهنولی

 نم اعجو دشأ تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷ ٠ ٠
 . زل هللا لوسر

 دحأ ىلع عحولا تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 ل هللا لوسر ىلع هنم دشأ

 ددشي لل هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹
 هذحخأي ناكو «ماني ال ةرشع سمخ ثكم امبرل هنإ قح «ضرم اذإ هيلع

 فشکیف هللا توعد ول ! هللا لوسر اي :انلقف -ةرصاخلا وهو- ةيلكلا قرع

 ."(انع رفکیل ؛عجولا انيلع ددشي ءايبنألا رشعم انإ» :لاق .كنع

 هوحنب ۲٤٤/۲۰ ریبکلا يق يناربطلاو ۳۹۹/٩ دمحا هاور :۲۹۲/۲ عمحا يف يمثيملا لاق (۱)

 ۱۹۹۰/٤. ملسمو ۲۱۳۸/۰ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ٹیدح (۲)

 :تلاق ةشئاع نع ۲١٠۷/۸ دنسملا يف ىلعي وبأ جرحأو هيف فلتخم وهو ةعيف نبا هدانسإ يف (۳)
 سانلا ىلإ جرخي نأ عيطتسي ام ارهش هيب هللا لوسر ذحأت ةرصاخلا يهو ةيلكلا قرع ناك

 كلذب سمتلأ ههجو ىلع اهبكأ مث «نآرقلاب اهيف لفتأف «هديب ذخآ تح بركي هتيأر دقلو
 كنع جرفي هللا عداف ءةوعدلا باحج كنإ !هللا لوسر اي :لوقأف «هدي ةكربو نآرقلا ةكرب

 ى
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 تارافكلاو ضوملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 !هللا لوسر اي :لحر لاق :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع ٠-

 يبأ لاق «تارافك» :لاق ؟اهب انل اذ ام ءانبيصُت يتلا ضارمألا هذه تيأرأ

 :لاق «اهقوف امف ةكْوَش» :لاق ؟تْلَق نإو !هللا لوسر اي :هل بعك نبا

 جح نع ُةلغشي الأ يف تومي ىتح ٌكَعَولا هقرافُب الأ هسفن ىلع يبا اعدف

 امف :لاق «ةعامج يف ةبوتكم ةالص الو هللا ليبس يف داهح الو ةرمع الو

 .' تام یتح اهرح دحجو الإ اهدعب هلجر ةدلحج رشاب

 مأ ىلع لحد ك هللا لوسر نأ ؛ههظ هللا دبع نب رباح نع -۱۱

 اهنإف «ىّمحلا يّبْسك ال» :لاق ءاهيف هللا كراب ال ىمحلا :تلاق (؟نیفزفر

 ٩" (دیدحلا ثّبَح بخ ٍخ ریکلا بهذي امک مدآ ينب ایاطخ بهذ

 لمع نم سيل» :لاق ب يبلا نع هل ينهجلا رماع نب ةبقع نع -۲

 نالف كذبع !انبر اي :ةكئالملا تلاق «نمؤملا ضرم اذإف «هيلع ُمَخُي وهو الإ موي

 "تومي وأ اري قح هلمع لثم ىلع هل اومتخا :برلا لوقيف ؟هتسبح دق

 يت
 هيف :۲۹۱/۲ عمجملا يف يمثيملا لاق .ءالب سانلا دشأ انأ !ةشئاع اي :لوقيف .هيف تنأ ام

 .تاقث هلاجر ةيقبو «سلدم وهو قاحسإ نب دمحم

 .تاقث هلاجرو ۲۸٠/۲ ىلعي وبأو ۲۳/۳ دمحأ هاور :۳۰۲/۲ عمحما يق يمثيهملا لاق )١(

 هدلج لحجر رشاب امف :ةيناثلا ةخسنلا يقو ۳٤١/٤. مكاحلاو ۱۹۰/۷ نابح نبا هححصو

 .تام تح اهرح دحجو الإ اهدعب

 .دربلا نم عترت يأ :فزفرُت ۱۹۹۳/٤ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۲)

 هقفاوو «هاحرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۲۸۹/٤ مكاحلا هحرحأ (۳)
 هب
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 ارافكلاو ضرملا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك :]

 دبعلا هللا ىلستبا اذإ» :لاق يي يبلا نأ ؛راسي نب ءاطع نع ۳

 دمج نإف ءهداوعل اذه يدبع لوقي ام اعم"ا :لاق «نيكلم هيلإ هللا لسرأ مقسلاب

 انأ نإ يلع اذه يدبعل نإ :كإك هللا لوقيف ءهنع كلذ اغلب ؛اريخ هيلع ىنثأو هللا

 نم اریخ امدو «همحل نم اریخ ام هلدبأ نأ هتعفر انأ نإو ءةنجلا هتلخدأ هتيفوتإ

 . هل رفغأو همد

 دبعلا ضرم اذإ :لاق 4ط و ةريره يأ نع ةيطع نب ناسح نع ٤-

 «لمعي ناك ام حلاص يدبع ىلع يرحأ نأ :نيميلا بحاص يدون ملسلا

 دنع لحر لاقف .يقاثو يف ناك ام يدبع نع رصقأ :لامشلا بحاصل لاقيو

 .اياطخلا دبعلل هرك :ةريره وبأ لاقف ءاعحاض لازأ ال !ينتيل اي :ةريره يبأ

 فاسي نب لاله نع ةليمع نب عيبر نع مكحلا نع ةبعش نع ٠-

 ا ر يڪ
 ريبكلا يق يناربطلاو ٠١١/٤ دمحأ هاور ۳٠۳/۲: عمحملا يف يمثيملا لاق .يهذلا هيلع

 دانسإ يت تسيل ةلعلا هذه :تلق .مالك هيفو ةعيف نبا هيفو ٠٠٤/١ طسوألاو ۸4/۱۷

 .هلل دمحلاو «مكاحلا

 ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هلصو نكلو ۹٤١/۲ ًاطوملا يف كلام هجرحأ «لسرم ثيدح )١(

 نيعم نبا هفعضو مهضعب هقثو يوقلاب سيل :لاقو يكمل ا ريثك نب دابع قيرط نم ٥/٠۷
 يور :۱۸۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا لاق نكلو «ديعس يأ قيرط نم اذه :تلق .هريغو

 دانسإب رخآ هجو نم يورو -ربلا دبع نبا قيرطك- يردخلا ديعس يبأ نع الوصوم
 نمؤملا يدبع تيلتبا اذإ :ىلاعتو كرابت هللا لاق :هعفري ةريره يبأ نع الوصوم حيحص

 نم اريخ امدو «همح نم اريخ امح هتلدبأ مث ءيراسأ نم هتقلطأ هداوع ىلإ كتشي ملو

 وهو .ديح هدانسإ ۱۲٠۸/۳: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق .لمعلا فنأتسي مث همد

 .هرظناف ۷۸ :مقر ثيدحلا
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 داجرلاو فوخلا باتك

 وأ انم تنأ ام :هلظ رامع لاقف .طق تيكتشا ام :يبارعأ لاقف «عاحوألا

 نم قرولا طحي امك هبونذ هنع طحتف ءالبب ىلتبي ملسملا نإ ءانم تسل

 لثم هلثمف ءالبب ىلتبب -كشي ةبعش- رحافلا لاق وأ رفاكلا نإو ءرجشلا

 بط دوعسم نبا نم انعم اذإ انک :لاق «يدزألا رمعم يأ نع ١-

 ال مَقسلا نإ الأ :موي تاذ انل لاقف ءانل هرسفي تح انتکس «ههرکن ایش

 ‹ةغيطخلا هب رفكت نكلو :لاق ءانيلع ربكو كلذ انءاسف «رحأ هل بتكي

 .انبجعأو كلذ انرسف

 دنع هل امو ضرملا ضرميل دبعلا نإ :لاق ‹ةرسيم نب ديزي نع -۷

 هنیع نم جرخيف «هاياطخ نم فلس ام ضعب هللا هرکذیف «ریحخ نم هللا

 وأ ءارهطم هثعب نإ هللا هثعبيف « هللا ةيشح نم عومدلا نم بابذلا سأر لثم

 .كلذ ىلع هضبق نإ هضبقي

 رح نمو راعن قرع لك نم ميلعلا للاب ذوعأ ءريبكلا هللا مسب» اهلك عاجوألا

 .'«رانلا

 :لاقو ٠٠٠٥/٤ يذمرتلاو .نسح هدانسإ :ركاش خيشلا لاق ٠٠١/١ دمحأ هجرحأ )١(

© 
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 تارافضكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ايدل يف نسوا يدع يلع اطلس يوت يه "لوق لاعتر كرات لل نإ 4
 ا «ةرخآلا يف رانلا نم هظح نوكتل

 :ًأرق م ءرانلا نم نمؤم لك ظح ىمحلا :لاق «دهاحب نع +

 دورولا [۷۱:مرم] %4 ا ايضْفُم اًح كر ىلع ناک اهدراو لإ مکن ناو و

 .ةرحآلا ىف دورولا وه ايندلا ىف

 نم ريك ىمحلا» :لب هللا لوسر لاق :لاق هظ ةناحير يأ نع ١-
۳ 

 (رانلا نم نمؤملا بيصن يهو « منهج

 نمؤملا لغم» :44 هللا لوسر لاق :لاق ي كلام نب سنأ نع - -۲

 .«هنولو اهتافص يف ءامسلا نم عقت ةدربلا لثمك هضرم نم حصو أرب اذإ

 ج.
 ءالعو عفترا اذإ «مدلاب قرعلا رعن ؛ موق نم :راعن .حيحص :يبهذلا لاقو .هاحرخي

 جرحخ نم لكو - ةيناثلا ةخسنلا يف .هجورح دنع همد توص اذإ :روعنو راعن حرجو

 .ميلعلا هللاب ذوعأ :لدب .ميظعلا للاب ذوعأ :*ثيدحلا

 هلاجرو حيحص هدانسإ 1١/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق ۱٠١۹/۲ ةحام نبا هحرحخأ (۱)
 لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٤4٦1/١ مكاحجلا هجرحأو .نوقنوم

 مالك هيفو بشوح نب رهش هیفو ریبکلا یف يناربطلا هاور :۳۰۲ عمجما ق يمثيملا لاق (۲)

 نباو ۷ بعشلا يف يقهيبلاو 1/۷ خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ امك .ةعامج هقثوو

 .حيحص :ينابلألا خيشلا لاق ١۱۹۸/۲۳ خیراتلا يف رکاسع
 طسوألا يف ينارطلاو ۳۳١/١( رصتحخملا) رازبلا هاور ۳٠۳/١: عمجملا يف يمثيهلا لاق (۳)

 يف يقهيبلا ثيدحلا جرحأو :تلق .فيعض وهو يرقوملا دمحم نب ديلولا هيفو 6
 .ةفيعض ىرحخآ قيرط نم هقاسو .فيعض وهو يرقوملاب فرعي اذه :لاقو ٠١٠/۷ بعشلا

EV 



 تاراضكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ةعرَص عرصي ملسم نم ام» :لاق كب يبلا نع 4ظ ةمامأ يبأ نع -۴

 .«ارهاط اهنم ثعُب الإ ضرم نم

 لثم» :ک هللا لوسر لاق :لاق ي رهزأ نب نمحرلا دبع نع ٤-

 یقبیو اهثبَخ بهذیف ‹رانلا لخدت ةديدحلا لغم كعولا وأ ىّمحلا هبيصي نمؤملا

 ضرم اذإ دبعلا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هه ةمامأ بأ نع ٠-

 هضبقأ ناف «يدويق نم دْيقب يدبع تدي انُأ !يتكئالم اي :هتكئالم ىلإ هللا یحوأ
 . ۰ a و 0 £. « £

 . هل بنذ ال هل روفغم ذسجف هفاعأ نإو هل رفغأ

 ريبكلا يف يناربطلا هاور ٠١١/١: بيغرتلا يف يرذنملاو ۳٠۲/۲ عمحما يف يمشيملا لاق )١(
 دنسم يف يناررطلاو ۳٠۲/۲ دنسملا يف ينايورلا هحرحأ امك .تاقث هلاجرو ۸

 :ءاملعلا لاق .حيحص :ينابلألا خيشلا لاق ۱۸٠/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٤۰۸/۲ نييماشلا
 همقسأ اذإف «تائيطخلاب خسوتم تاوهشلاب ثولتم نمؤملاو «بونذلل صيحمت ضرملا نأل

 هطارتشال رئاغصلاب روهمجلا هصح نكل «بونذلا عيمحل لومشلا هرهاظو «برضلل
 .ديقلا اذه ىلع ريفكتلا يف ةدراولا تاقلطملا اولمحف ىرحألا ةلدألا يف رئابكلا بانتجا

 ريفكتل حلاص كلذ نأ ميمعتلاب ةنذؤملا ثيداحألا نعم نأ لمتحيو :رجح نبا لاق

 ضرما ةدش رابتعاب هتلقو ريفكتلا ةرثك نوكي امن بونذلا نم ءاش ام هب رفكيف «بونذلا
 .ةبوقعلا قاقحتسا نم هيلع بترتملا هرثأ وح وأ هرتس٠بنذلا ريفكتب دارملا مش «هتفحو

 ال نم هيفو ريبكلا يف يناريطلاو ۳۷۹/۸ رازبلا هاور ۳٠۲/۲: عمحجملا يف يمثيملا لاق (۲)
 حيحص ثيدح اذه :لاقو ٠٠١/١ مكاحلاو ٠٠٠/۲ دنسملا يف ينايورلا هجرحأو .فرعي

 بعشلاو ۳۷٤/١ ننسلا ق يقهيبلاو .حيحص :يبهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا

 .حيحص :ينابلألا خيشلا لاقو ۷
 هيلع هكر دتساو .هاحرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۳١۸/٤ مكإحلا هجرحأ (۳)

 ث :
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 دبعلا نإر :لب هللا لوسر لاق :لاق هلك ورمع نب هللا دبع نع ٦-

 بتكا :هب لك ولا كلملل ليق «ضرم مث ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذإ

 ( .(يلإ هضبقأ وأ اقلط ناك اذإ هلمع لثم هل

 برجيل هللا نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هل ةمامأ يبأ نع -۷

 نم مهنمف «راثلاب بهذ مكدحأ برجي امك -هب ملعأ وهو- ِءالبلاب مكدحأ

 جرخي نم مهنمو «تائيسلا نم هللا هاجن يذلا كلذف زيربإلا بهذلاك جرخي
 جرخب نم مهنمو ‹كشلا ضعب كشي يذلا كلذف كلذ نود بهذلاک

 “فا دق يذلا كلذف «دوسألا بهذلاک

 اهلك هاياطخ نمؤملا نع رفكيل هللا نإ» :لاق -هعفري- نسحلا نع -۸

 ١١۷/۸ ريبكلا يف يناربطلا هاور :۲۹۱/۲ عمحلا يق يمثيملا لاق .هاو ريفع :هلوقب يهذلا

 كلذ لحأ نمو ةريثك دهاوش ثيدحلل نكلو :تلق .فيعض وهو نادعم نب ریفع هيفو

 .نقلملا نبال كردتسملا ىلع يذلا ظفاحلا كاردتسا رصتخم باتك اققحم ثيدحلا ححص
 ٠١١١. ةحيحصلا ينابلألا خيشلا هنسحو

 خیشلا كلذك هلاقو .حيحص هدانسإو ۲ دمحأ هاور ۳٠۳/۲: عمحا يف يمثيملا لاق (۱)

 هدجأ ملو «هححص هنأو مكاحلل ۱۳۷/١ حتفلا يف ظفاحلا ثيدحلا بسنو :تلق .ركاىش

 مث «هل براقم رخآ ظفلب ورمع نب هللا دبع قيرط نم ۱ هدنع وهو ظفللا اذهب هيف
 .يهذلا هيلع هقفاوو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاق

 :يهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ٠٠١/٤ مكاحلا هحرحأ (۲)

 ۲٥ :مقرب رم يذلا ثيدحلا هيلع كردتسا هللا هر هنإف «بحجع هنم اذهو : :تلق . .حیحص

 يف يمثيملا لاق اذه .كلذك لحجرلا اذه هيف ثيدحلا اذه دانسإو .هاو وهو ريفع هيف :لاقو

 .فيعض وهو نادعم نب ريفع هيفو ٠١١/۸ ريبكلا يث يناربطلا هاور :۲۹۱/۲ عمحما
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 ىضم امل ةرافك ةليل ىح يف نوحري اوناك :لاق «نسحلا نع -۹

 .بونذلا نم

 ضيرم انأو مكحلا وبأ ينداع :لاق «ةيطع نب فسوي نع ٠-

 كلأسأ ينإ مهللا :لق» :لاقف ‹يکتشي وهو لحر ىلع لحد ل هللا لوسر

 .«!كتحر ىلإ ايندلا نم اجورخو «كئالب ىلع اربصو «كتيفاع ليجعت

 هللا ىفش» :لاقف لع هللا لوسر ینداع :لاق هڪ ناملس نع ۳١-

 .(!كلجأ ةدم ىلإ كدسجو كنيد يف كافاعو «كبنذ رفغو «كمقس

 لإ هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 .نسحلا لوق نم ۱٦٦/۷ هاور امک ۱۹۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا هاور «لسرم ثیدح (۱)

 ثيدح نم اضرلا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ۱۲٠۹/۲: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 باهشلا يف يعاضقلا هجرحأ لب فنصملا هب درفني مل ثيدحلا :تلق .فيعض دنسب سنأ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور دقف ءاعدلا اذه امأ «يلع وه لحرل نأ هيفو ۲

 ينإف «تاملكلا ءالؤهب وعدت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف هب ينلا ليربح ىتأ :تلاق

 حيحص ثيدح :لاقو ۷۰۳/١ مكاحلا هجرحأ -ءاعدلا تركذ مث- نهادحإ كيطعم

 ۲١٠۳/۳. نابح نبا هححصو .حيحص :يمهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا

 هجرخأ امك .ديج يثوك دانسإ :هيف يهذلا لاقو «هنع تكسو ۷۳٤/١ مكاحلا هحرحأ (۳)

 يف يمثيملا لاق دقف فنصملا دانسإ امأو ۳۲۳/۲ حضوملا يف بيطخلا قيرطلا اذه نم

 :تلق .فيعض دلاخ نب ورمع هيفو ۲٤١/٦ ريبكلا يف يناربطلا هاور :۲۹۹/۲ عمحجملا

 .لحرلا اذه مكاحلا دانسإ يف سيلو
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 '(اهقرو رجشلا تحت امك اياطخلا طحت ىمحلا نإ) :لوقي

 ينداعف تضرم :تلاق ءاهنع هللا يضر ةيراصنألا ميلس مأ نع -۴

 (؟ديدحلا ثبخو ديدحلاو رانلا نيفرعت !میلس ما اير :لاقف يک هللا لوسر

 نم يصلخت نإ كنإفإميلس مأ اي يرشبأف» :لاق !هللا لوسر اي معن :تلق
 “(هغبخ نم رانلا نم ديدحلا صلخي امك هنم نيصلخت اذه كعجو

 الحر ي هللا لوسر داع :لاق هل يراصنألا بويأ يأ نع ٤-
 «عبس ذنم تضمغ ام !هللا ين اي :لاقف «هلأسف «هيلع بكأف راصنألا نم

 قح ربصا !يخأ يأ !يخا يأ» :لک هللا لوسر لاقف .ينرضحي دحأ الو

 تاعاس)» : هللا لوسر لاقو :لاق (اهيف تلخد امك كبونذ نم جرت

 "«اياطخلا تاعاس نبهذي ج رمألا

 ٩۵ یس یع هب راک الإ يطب هدسج ف نزلا بصب

 نباو ۱ ةباحصلا ةفرعم يف ميعن وبأ هجرخأ نكلو ةشئاع نع هجرخ نم دحأ م )١(

 .زرك نب دسأ نع ٤١/١ ةباحصلا مجعم يف عناق

 .ةمجرت ىلع هل فقأ م نم هدانسإ فو ١١/۳ خيراتلا يف بيطغلا هحبرحأ (۲)
 كلذو يرذنملا هفعض ۸٠/٠: ضيفلا ف يوانلا لاق ۱۸١/۷ بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ (۳)

 .لوهجب :يهذلا لاق «ثعشألا نب مثيلا هيف نأل
 ٠٠١۹/۱۹ ریبکلا یف يناربطلاو ۹۸/٤ دما هاور :۳۰۱/۲ عمحملا يف يمثيملا لاق (4)

 ٤۹۸/۱ مكاحلا هجرحأو .حيحصلا لاحر دمحأ لاحرو «ةصق هيفو ١ طسوألاو
 لاق .كلذ ىلع يذلا هرقأو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو

 .حيحص :ينابلألا خيشلا
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 :ل هللا لوسر لاق :الاق ب يردخلا ديعس يبأو ةريره يأ نع ٠-

 الإ ءهمهي مها تح «نزح الو ‹«مقس الو «بصو الو «بصن نمؤملا بيصي ال»

 '(هتامیس نم هب هللا رفک

 نم ام» :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 .«اهكاشي ةكوشلا ىتح «هنع اهب رفك الإ ؛ملسم اهب باصي ةبيصم

 كاشي ملسم نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق بط ةريره ىبأ نع -۸

 "«ةمايقلا موي هاياطخ نم اهب صق الإ ءاهبستحيف اهقوف امف ايندلا يف ةكوش

 هدحل تناك و - هدج نع هيبأ نع يملسلا دلاخ نب دمحم نع -۹

 لحدي نأ لبق يكاش هنأ هغلبف هناوخإ نم لحرل ارئاز جرح هنأ -ةبحص

 فيك :لاق .ارشبمو ادئاع كتيتأو ءارئاز كتيتأ :لاقف هيلع لحدف «هيلع

 تناکف ‹«كتاكش ينغلبف ‹كترايز ديرأ انأو تجرح :لاق ؟اذه تعمج

 نم دبعلل تقبس اذإ» :لاق جئ هللا لوسر نم هتعم ءيشب كرشبأو «ةدايع

 هربص مث «هلام يف وأ «هدلو يف وأ «هدسج يف هللا هالتبا ؛هلمعب اهلني م ةلزام هللا

 .«ىلاعتو كرابت هللا نم هل تقبس يتلا ةلزاملا هغلبي ىقح

 ءالبلا لازي ام» ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع €

 ۱۹۹۲/٤. ملسمو ۲۱۳۷/۰ يراخبلا هجرخأا «حیحص ثیدح (۱)

 ۱۹۹۲/٤. ملسمو ۲۱۳۷ يراخبلا هجرحا «حیحص ثیدح (۲)

 ٠٠٠۲. ةحيحصلا رظناو ٠۷ مقر بدألا يف يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثیدح (۳)

 )٤( ریبکلا يت يناربطلا هاور :۲۹۲/۲ عمحملا يف يمشيملا لاق  ۳٠۸/۲۲طسوألاو ٠۷/۲

 دمحأو ١/ ۲۷۲.امهفرعأ م هوبأو دلاخ نب دمحمو ةصق هيفو
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر جرلاو فوخلا ب

 .(ةعيطخ هيلع امو هللا یقلی یتح «هدلوو ءهلامو ‹ەدسج يف ةنمۇملاو نمۇلاب

 ىلع تلحد :لاق «هدح نع هيبأ نع ينهحلا سنأ نب لهس نع ١-

 رر حصن نأ بح اتا اعادردل اب اب تلق ءےضرم ی ھات ءادرالا یا

 ع وقي وسر ردلا وب ضر ادصلا نإ» :ل وقي ي هللا ل تعم :لط ءادردلا بأ لاقف <

 هبنذ. نم هيلع اعد ال یتح دحأ لثم هبنذ ناك نإو «نمۇملاب نالازي ال ةليلملاو

 .(لدرخ نم ةبح لاقنم

 الر : هللا لوسر لاق :لاق -هریغو- بیبح يبا نب ؛ ديزي نع ٣

 .(ةافصملا ةضفلا لغم هعدي ىتح ملسملا ءرملاب ةليلملاو عادصلا لازي

 بابذ يأ تنب هللا دبع ما ىلع تلحد :لاق 4ظ ةريره بأ نع - ۳

 ةملس مأ ىلع تلحد ينإ !ةريره ابأ اي :تلاقف «ىوكش نم اه ادئاع

 لوسر تعم :تلاقف «يدي ىف ةحرق ىلإ ترظنف «ىوكش نم اهدوعأ

 ثيدح :لاقو ٠٠١/٤ مكاحلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ٠٠٥/٤ يذمرتلا هجرحأ )١(
 .۱۸۷/۷ نابح نبا هححصو .يهذلا هيلع هرقأو .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص

 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو ۱۹۸/١ دمحأ هاور ۳١٠/۲: عمحجملا يف يف يمثيهلا لاق (۲)

 ي هنم امف هلك وأ سأرلا ءازجأ ضعب عحو :عادصلا .مالك هيفو ةعيه نبا هيفو ١/۹
 ةريثك هعاونأو «ةذوخو ةضيب يمس مزال اهلكل لماش وأ «ةقيقش يم امزال هيقش دحأ

 ءايبنألا ضرم وهو هيف راخبلا ناقتحاو سأرلا ةنوخس :عادصلا ةقيقحو «ةفلتخ هبابسأو

 اهلصأو للمتلا نم ةليعف :ةليللا .5 ىفطصملا ضرم رثكأ ناكو مالسلاو ةالصلا مهيلع
 ىمحلا :ةليلملا :يرذنملا لاقو .اهجهوو ىمحلا ةرارحل تريعتساف ءاهيف زبخي يتلا ةلملا نم

 ٤٥٦/۲. ضيفلا .مظعلا يف نوكت يتلا
 ٠۷١/۷. بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ «لسرم ثيدح (۳)
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 هللا لعج الإ ؛اهُهركي ةقيرط ىلع وهو ءالبب ًادبع هللا ىلتبا ام» :لوقي يب هللا

 وعدي وأ ءهلا ربغب ءالبلا نم هباصأ ام لزب ام ًاروهطو ةر افك هل ءالبلا كلذ

 .هفشک ي هللا ريغ

 لهأ نم طهر هداعف بعك ضرم :لاق «سيق نب ةيطع نع ٤-

 م. . م ٤
 «هبنذب ذحأ دسحج ريخب :لاق ؟قاحسإ ابأ اي كدحب فيك :اولاقف «قشمد

 لإ ا . . ك ٠
 .هل بنذ ال ادیدج اقلح هثعب هثعب ناو «ههحر ءاش نو هبذع هبر ءاش نإ

 لر یک چ م اد لاق ءو نراس نع ۶
 ةرافك نوکیف < «ىلتبيل ملسملا نإ : هل ناملس لاقف :لاق «هدوعن ةدنک نم

 علا لٹک هلثمف «یلتی رفاکلا نإو «يقب امیف ابتعتسمو «ىضم امل

 .؟لقع مل ردي ملف 5 نا «قلطأ
 امف «متهج نم يک یّمحلا» لاق 8 يلا نع اما يأ نع ٤٦-

 ٩١ ناتلا نم هح ناک اھنم نزلا باصأ

 دبع مأو تارافكلاو ضرملا يف ايندلا يبأ نبا هاور :لاقو ٠١١/١ بيغرتلا يق يرذنملا هركذ (1)

 عونلا يف ۳۸۸/۲ يوارلا بيردت يف يطويسلا هدروأ امك .اهفرعأ ال بابذ يبأ تنب هللا

 .طقف فنصملل هبسنو «ةباحصلا نع نيعباتلا نع ةباحصلا هاور ام :نيعبسلاو نماثلا

 .اضرلا بلطيو ةءاسإلا نع عجري يأ (۲)
 يمثيملا لاقو .هب سأب ال دانسإب ۲٠٤/١ دمحأ هاور ٠٠١٤/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۳)

 مو ينيطسلفلا نيصح وبأ هيفو ۹۳/۸ ريبكلا يق يناربطلاو دمحأ هاور ١/۲ ۳٠: عمجلا يف

 يف ركاسع نباو ۳٠۲/۲ هدنسم يف ينایورلا هجرحخأو .فرطم نب دمحم ريغ ايوار هل را

 اذه قيرط ريغ نم ۳٦۲/۲ هباشتملا صيحلت يلات يق بيطخلا هجرخو ۲۹٦/٦٦. خیراتلا
. 
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 ورمع نب دمحم نب رکب يبا نب دمحم تير :لاق «ليقع يبا نع -۷
 ؟هللا كمحري كدحت فيك :لاقف « هللا ديبع نب هللا دبع ىلع لحد مزح نبا
 ( ‹«كايإو هللا انقفو :لاق «ريخب دومحم هللاو يندحأ «كيلإ لا دمحأ :لاق

 ضرم ام» ٤ هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ثدحي ركب ابأ تعم

 هرمأ يف هللا يضقي یتح هناقرافي ال هتکئالم نم نیکلم هب هللا لکو الإ ملسم

 :لاق ؟كدجت فيك :داوعلا هل لاق اذإف ءةايحب امإو تومب امإ :نيينسحلا ىدحإب

 «كمد نم ريخ وه مدب رشبأ :ناكلملا هل لاق ءري دومحم هللاو يندجأ ءهللا دمهأ

 ناكلملا لاق .ديدش ءالب يف ادوهجم يندجأ :لاق نإف «كتحص نم ريخ ةحصو

 .'كئالب نم لوطأ وه ءالببو «كمد نم رش وه مدب رشبأ :هل نابيجم

 ثدحت ال :لوقي زلحج وبأ ناک :لاق «ریدح نب نارمع نع -۸

 مويلا اودع :لوقيف «نوعطم انأو ينيتأي ناكو :لاق «هبجعي ام الإ ضيرملا

 .كلذب حرفأف :لاق «مهيف كودعو "قرف نم اذكو اذك يحلا يف

 .هيلع اولخدت نأ نوعيطتست ال نوطبم وه :لاقف «هنبا انيلإ جرخف «هدوعن

 .بارتلا هلک نأ

e 
 :مقر عماجلا حيحص ينابلألا خيشلا ثيدحلا نسح دقو .لحرلا ۳٠۸۸.

 )١( بعشلا يف يقهيبلا هجرجخأ ۷/ ۱۸٦.فيعض ؛لكو تملا نب ىبحي ليقع وبأ هدانسإ يقو

 .۷۸و ۱۳ مقر ثیدحلا رظناو

 .قافأ يأ :هضرم نم ضيرملا قرفأ (۲)
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 ر ن دن

 .ةنس ةرافك ةليل ىمح :لاق 4ظ ءادردلا يبأ نع ٠-

 وهو هدوعن ثراحلا نب ةعيبر ىلع انلحد :لاق «تباث نع ٥١-

 تناکو «هبلق ةرحآلا تألم هذه يلاح لثم يف ناک نم هن :لاقف ‹«ليقت

 عضو ضيرم ىلع لحد اذإ ناك يي يبلا نأ ؛هظ يلع نع -۲

 فاشلا تنأ فشاو ‹«سانلا بر سأبلا بهذأ» :لاقو «هدح ىلع ىنميلا هدي

 .«!امقس رداغی ال ءافش

 نم هبو ةي ىبلا ىلع تلحد :لاق 4ف تماصلا نب ةدابع نع -۳

 لوسر اي :تلقف «يشعلاب هيلع تلحد مث «هللا الإ هتدش ملعي ال ام عحجولا

 مث هللا الإ هتدش ملعي ال ام عجولا نم كبو ةادغلاب كيلع تلحد ينإ !هلل

 الفأ « ةيقرب يناتأ ةَ لیربج نإ» :لاق «تأرب دقو «يشعلاب كيلع تلحد

 هللاو ‹«كيقرأ هللا مسب» :لاق ! هللا لوسر ای یلب :تلق (؟!ةدابع اي اهكملعأ

 .(كيفشي هللا «نيعو دساح لك دسح نم كيفشي

(DOD. ys 
 ثالث .

 .نسح ثیدح :لاقو ٥٦۱/٥ يذمرتلاو ۸٠/۳ رازبلاو ۷٦/١ دمحأ هجرحآ (۱)

 هقفاوو «هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ٠٥۷/٤ مكاحلا هحرحأ (۲)

 ۲٦۹/۸. ةراتحملا يف ءايضلاو ۲۳٤/۳ نابح نبا هححصو .يبهذلا

 فيعض ثيدح وهو سنأ نع ٤1۲/١ ةحام نبا هحرحأ ۱١۳١/٠١: حتفلا يف ظفاحلا لاق (۳)
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 ارافظكلاو ضرملا ةلاس ءاجرلاو فوخلا باتك

OES OER GONOR SOCIO ONO OO OE ٤ O 
| 

 مايأ رشب وه ام هللاو امأ :لاقف «عجولا ركذ هنأ ؛نسحلا نع ١-

 اهب رفكو «هداعم نم يسن ام اهيف ركذف ؛هلحأ نم اهيف هل مايأ «ملسلا

 .هایاطحخ هنع

 «يل ضرم يي نسحلا ينداع :لاق « ينازملا دمحم يبأ بيبح نع ٥٦-

 ميرك هللا نإو ءانرجأ لق بح اميف الإ رحت م نإ انإ !بيبح اي:لاقف
 .ميظعلا رجألا هيلع هيطعيف ؛هراك وهو دبعلا يلتبي

 ةرجش ىلإ يب هللا لوسر ىهتنا :لاق هل كلام نب سنأ نع -۷

 يف عاجوألاو بئاصملل» :لاق مث « هللا ِءاش ام اهقرو نم طقس تح اهزهف

 .'(ةرجشلا هذه يف نم عرس يتمأ بونذ

 بصو» :لوقي ك هللا لوسر تعم :لاق بط ةريره يبأ نع -۸

 .«هاياطخل ةرافك ملسلا

 کک

 .لطاب ثیدح وه :لاقف متاح وب هنع لعسو «كورتم وهو يلع نب ةملسم هب درفت ادح
 وار هيفو ۱۸/٤ طسوألا يف يناربطلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم ادهاش هل تدحوو

 نب رصن هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور ۲۹١/۲: يمشيملا هيف لاق :تلق .اضيأ كورتم

 .هثیدح بتکی هفعض غم وهو :يدع نبا لاقو «ةعامج هفعضو «كورتم وهو دامح

 .فيعض وهو يفعجلا رباح هيفو ۲۷۷/۷ ىلعي وبأ هاور ۳١٠/۲: عمجملا يف يمثيهلا لاق (۱)

 ؛ فيعض هدانسإو ءايندلا يبأ نباو ىلعي وبأ هاور </٠٠٠: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق

 بعشلا يف يقهيبلاو ۳ لماكلا يف يدع نبا هجرخأ امك .يفعحلا رباح فعضل

 .ةرجشلا هذه يف ينم مدآ نبا بونذ يف عرسأ :هجرخ نم دنعو ۷

 بعشلا يف يقهيبلاو .حيحص :يبهذلا لاقو .حيحص :لاقو ۹A مكاحلا هجرحأ (۲)
 ك
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 اضيرم داع نم» :جب هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع -۹

 “'(نيع ةفرط اهيف هللا يصعي ال ةنس فلأ لمع هل هللا ىرجأ ءةعاس هدنع سلجو

 هاخأ داع اذإ لجرلا نإ» ب هللا لوسر لاق :لاق هڪ نابوث نع -۰

 هجري ىتح ةنجلا ةفرخم وأ ةنجلا فارخ يف ناك ملسللا

 لحر ِءاجف هل كلام نب سنأ ضرم :لاق «ةمركع نع ١

 لک كيتآ تنكل يلزام دعب الول !ةزمح ابأ اي :لاقف «هيلع ضقوف هدوعي

 ىلعو هشارف ىلع ايقلتسم سنأ ناكو :ةمركع لاق .كيلع ملسأف موي

 ينِإ امأ :لاقو ءادعاق ىوتسا مث «ههجو نع هاقلأف «ةقرح وأ ليدنم ههجو

 «هغلبي ىتح هللا ةر يف ضاخ اضيرم داع نم» :لوقي يي هللا لوسر تعم

 «لاق ام يي ىبلا لاق املف :4لط سنأ لاق .«ةمهحرلا هترمغ هدنع دعق اذإف

 دبعلا ضرم اذإ» :ي يبلا لاقف ؟ضيرملل امف «ضيرملا دئاعل اذه :تلق

 هما هتدلو مویک هبونذ نم جرخ ؛ ماي هثالاث

 ک

 يق ينطقرادلاو ۳۰۸/۱-۲٠١/۲ للعلا يف متاح يبا نبا لوق قفتا نکلو :تلق .۷

 «ةريره يبأ نع هلوق :لوألا «نيعضوم يف ثيدحلا اذه يف مهو عقو هنأ ۱۲١/۸ للعلا

 .ملعأ هللاو .هلوق نم ءادردلا يبأ نع هنأ كلذ نم حيحصلاو ييي يبلا ىلإ هعفر :يناثلاو

 بيغرتلا يف يرذنملا لاقو .بيهو ثيدح نم بيرغ :لاقو ١١/۸ ةيلحلا يف ميعن

 .حولت هيلع عضولا حئاولو تارافكلاو ضرملا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ٤

 «لحنلا نم طئاحلا :فرحملا :ريثألا نبا لاق ۱۹۸۹/٤ ملسم هحرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .اهراث فرتخي ةنحلا لخن ىلع هنأك باوثلا نم هزوحي اميف دئاعلا نأ يأ

 ٠٠٤/۱ ریغصلا يف يناربطلاو ٠۷٤/۳ دمحأ هاور :۲۹۷/۲ عمحجملا يق يمثيهلا لاق (۳)
4 
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 تارافكلاو ضوملا ةلاسر دجرناو فوخلا باتک

 .اهفحأ ةدايعلا ريخ :لاق «سواط نع -۲

 «هدرعي ناطقلا بلاغ لحد :لاق « ةيلاعلا يبأ نع ةدلحخ يأ نع ۳

 ليطت ال !برعلاقفرأ ام :ةيلاعلا وبأ لاقف «ماق ىتح اريسي الإ ثبلي ملف

 .هئاسلج نم يحتسيف ةحجاحلا هل ودبت دق ضيرملا نإف «ضيرملا دنع سولجلا

 .رازي حيحصلاو «داعي ضيرملا :لاق «ينرملا هللا دبع نب ركب نع £

 ضيرملا لهأ ىلع دشأ ءارقلا ىكو ن ةدايع :لاق «يعشلا نع ۵

 .سولجلا نوليطيو ةدايعلا تقو ريغ يٿ ن وئيج ‹مهضيرم نم

 .”مايقلا ةعرس

 مامت نم» :لاق ليي هللا لوسر نأ 4ط يلهابلا ةمامأ يبأ نع -۷

 فيك «حبصأ فيك «هلأسيف هيلع هدي عضي نأ ؛هاخأ مكدحأ ةدايع

 )0 ٤
 . (؟یسما

 ي

 ناب نب مكحلا نب ميهاربإ يناربطلا دانسإ يقو ءادج فيعض دواد وبأو ۸ طسوألاو

 ٠۲٠۷/۷ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .اضيأ فيعض وهو

 نع ةباحصلا نم ةثالث نع الوصوم ءاج هنكلو «مسي مل لحجر هدانسإ يفو «لسرم ثيدح (۱)

 باهشلا يق يعاضقلا هجحرحأ نامثع نعو ٥٤۲/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ رباح

 .ةفيعض اهلكو ٠٠٠/۲ رازبلا هجرحخأ يلع نعو ۲

 11/۳ ءافعضلا يف يليقعلاو ٥٠١ مقر لمعلا ق ينسلا نبا هحرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 ت ۰
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا ب باتک

 وهو ل يبلا ىلع هه دوعسم نبا لحد :لاق «ةمقلع نع -۸

 .ادیدش اکعو كعوتل كنإ ! هللا لوسر ای :لاقف ‹ هيلع هدي عضوف ‹كعوي

 كلذ !هللا لوسر اي :تلق :لاق ‹«مكنم نيلجر كعو كعوأل ينإ» :لاقف

 الإ هقوف امف ىذأ هبيصي ملسم دبع نم سيل هنإ امأ» :لاق ؟نيرجأ كل نأل

 “اهقرو ةرجشلا طحت امك اياطخلا نم هنع هللا طح

 ةوعد درت ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ م سابع نا نع -- ۹

 «اربي تح ضیرلا

 انأو سواط ىلع لحد :لاق «حلاص يبا نب هللا دبع نع -۰

 هنإف «كسفنل عدا :لاق .يل عدا !نمهحرلا دبع ابأ اي :تلقف «ضيرم

 .هاعد اذإ رطضملا بيجي

 لجرلا داع اذإ» ل هللا لوسر لاق :لاق هل ديعس يبأ نع -۱

 يف ضوخي ناكو ءهل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس هعم ىشم هللا يف اضيرم هاخأ

 “"اهيف قرغ هيلع لحد اذإ ىتح ةمحرلا

o. 

 يف يمثيملا لاق .وه فيك هلأستو هيلع كدي عضت نأ هتدايع مات نم نإو :ظفلب هعفري

 عمحما  :۱۸١/٤ال مالك مهضعب يقو «تاقث هلاحرو ۳۳۹/۲۲ ریبکلا يق يناربطلا هاور

 :مقر ثیدحلا رظناو .رضي ٩٩.

 ) )۱:مقرب مدقت ‹حیحص ثیدح ۲.

 ) )۲بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ ۷/ ۲٠١بيغرتلا يق يرذنملا هفعضو فنصملا قيرط نم

1/4 

 .ثيدحلا كورتم :ينطقرادلا لاق ؛نكسلا نب ةبتع هدانسإ يو «ظفللا اذهب هجرح نم ىلع فقأ مل (۳)
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 يهو «توملا دئار ىمحلا» :يب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -

 .'«نمؤملل ضرألا يف هللا نجس

 .توملا ديرب ىمحلا :لاق «ريبج نب ديعس نع ٣-

 نم هعزجو نمؤملل ابجع» :لاقف ؟تمسبت مم ! هللا لوسر اي :انلقف «مسبتف

 مث «هبر ىقلي تح اميقس نوكي نأ بحأ مقسلا يف هل ام ملعي ناك ولو .مقسلا

 تمسبت مم !هللا لوسر اي :انلقف ءءامسلا ىلإ هسأر عفرو «ةيناث مسبت

 ءامسلا نم الزن نيكلم نم تبجع» :لاق ؟ءامسلا ىلإ كسأر تعفرو

 كرابت هللا ىلإ اجرعف «هادجي ملف هيف يلصي ناك هالصم يف انمؤم ادبع ناسمتلي

 ةليلو موي يف لمعلا نم هل بتكن انك «نمؤملا نالف كدبع !بر اي :الاقف یلاعتو

 :لاق ‹هلمع نم ائیش هل بتکن ملف «كلابح يف هتسبح دق هاندجوف ءاذکو اذک

 ءائیش هنم اوصقنت الو «هتلیلو هموي يف لسمعي ناک يذلا هلمع يدبعل اوبتكا

 بعشلا يف يقهيبلاو ١ باهشلا يف يعاضقلا كلذك هجرحأ «لسرم ثيدح )١(

 نعو ۱ دهزلا يف دانه هجرحأ ةريره يبأ نع ؛قرط نم الوصوم يور هنکلو ۷

 o| يمليدلا هجرحأ عقرملا نب نمحرلا_ دبع نعو ١۲ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ سنأ

 ٠١< دصاقملا يف يواخسلا هيف لاق هدهاوش ةرثكلو ٠١٤/۲ مجعملا يف عناق نباو ۷

 هلوسر يأ :توملا دئار .نسح ثيدح وهف ةلمحلابو ٤۳۹/١: فشكلا يف ينولحجعلا هعباتو

 ىلإ ةردابملاب هل اهبحاص دعتسيف «همودقب ةرعشم يهف «هموق دئارلا مدقتي امك «همدقتي يذلا

 مدع هيفاني ال ىنعملا اذهو ءدازلا دادعإو «ربصلاو ءرافغتسالاو «ماظملا نم جورخلاو «ةبوتلا

 «هب تارذنمو توملل تامدقم يه ثيحب نم اهلك ضارمألا نأل :توملل یه لک مازلتسا

 .توملا اهب ركذتي مدآ نبال ةركذت هللا اهلعحن «ةمالس" ىلإ تضفأ نإو
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 .'(لمعي ناک ام رجأ هلو ‹ هتسبح ام ٌرجأ ٰيلعف

 نع ةرميخم نب مساقلا نع دثرم نب ةمقلع ينربحخأ «كيرش نع ٥-
 ىلاعتو كرابت هللا لوقي «نمؤملا ضرم اذإ» :لاق بط د ورمع نب هللا دبع

 ‹ «هتحص يف لمعي ناک ام لثم يقاثو يف وه يذلا اذه يدبعل اوبتکا :ةكئالملل

 لوقي :لاقف ء«هل كلذ تركذف «تيبلا لهأ نم لحر ىلع تلحدف :لاق

 وهو لمعي ناك ام نسحأك هتسبح يذلا اذه يدبعل اوبتكا» : لک هللا

 «هعفر نکلو هدانسإبو «هلثم نیصح وبا ينثدحو :كيرش لاق :
 .معن :لاقف ؟يع يبلا ىلإ :كيرشل ليقف

 نم ام» : هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 .(اهكاشُب ةكوشلا ىتح هنع اهب رفك الإ «ملسملا اهب باصُي ةبيصم

 نم دبعلا يليا اذإ» :لاق ي هللا لوسر نع هه ةريره يبأ نع -۷

 ينكشي ملو ًاريخ لاق ناف «يدبع ايتا :لاقف «نيكلم هيلإ هللا لسرأ ءايندلا لهأ
 تبجوأ هتضبق ناف «همد نم ًاریخ ًامدو همح نم اريح ًامح ُةعلدبأ ؛هداوغ ىلإ

 .(«لمعلا فنأتسيلف هقاثو نم هتقلطأ نإو ءةنجلا هل

 ٠١۷/١ رازبلاو ٠٤/۳ طسوألا يق يناربطلا هاور ٤/۲ ٠١: عملا يف يمثيملا لاق (۱)

 .ادج فيعض وهو ديه يأ نب دمحم هیفو راصتحاب
 ۱ كردتسملا يف مكاحلاو ٥۰۰ مقرب بدألا يف يراحبلا هجرحأ «حيحص ٹیدح (۲)

 ۱۹۹۰/٤. ملسمو ۲۱۲۷/۰ يراخبلا هجحرحأ «حیحص ثیدح (۳)

 هيلع هرقأو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۱ مكاحلا هجرحأ )٤(

 ٠١. :مقر ثيدحلا رظناو .ديح هدانسإ :۱۲۱۸/۳ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاقو .يبهذلا
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 تارافكلاو ضوملا ةلاسر هجرلاو فوقلا باتك

 ىقبي ام ىتح ءالبلاب دبعلا يلتبي هللا نإ :لاق ءزلحم يأ نع -۸

 لحخدف « يناسارخلا ءاطع يّدح ضرم :لاق «رشب نب متاح نع -۹

 يف ىلتبيل دبعلا نِ :لوقي نسحلا تعم” :لاقف «هدوعی عساو نب دمحم هيلع

 غلبي الو ربصيف هدلو يت ىلتبيو ءالعلا تاحردلا كلذب غلبي الف ربصيف هلام

 ءالعلا تاحردلا كلذب غلبيف ربصيف هندب يف ىلتبيو ءالعلا تاحردلا كلذب

 .'تاّضرُم هتباصأ دق ءاطع ناک و :لاق

 .ةلفانف تددزا امف ةّس ةرم ضيرملا ةدايع :لاق هه سابع نبا نع ٠-

 نب نسخا ٹیرح نہ ورمع داع لاق راس نی لا دبع نع <۸۱

 ييو نسحلا دوعن !ورمع اي :ه# يلع لاقف «ههظ بلاط يبأ نب يلع

 رصف يل برب تلو !يلع اب مسا :ورمع لاقف ؟اهيف ام سفللا
 كيلإ يدو ن نأ ينعنميام كاذ نإ امأ :هظ يلع لاقف «تغش ثيح

 الإ ؛ًاملسم دوعي ملسم نم ام» :لوقي ل هللا لوسر تعم «ةحيصنلا

 تناك راها نم تاعاس يأ ءديلع نوألصإ كلم لأ نيعبس هيلإ هللا ثعتبا

 ° (حبصي تح ليللا نم تناك تاعاس يأو ؛يسمُي تح

 .نطبلا ف ءاملا نيزخت :تاضرُلا )١(

 دمحأ لاجرو راصتحاب ۲۸/۳ رازبلاو ۱۱۸/١ دمحأ هاور :۳۱/۳ عمحملا يف يمثيملا لاق ()
 نابح نباو ٠١١/١ مكاجلا هححصو .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاقو .تاقث

 . ٤٠/۲ ةراتحملا يق ءايضلاو ۷

۳ - 



 داجرلاو فوخلا باتك
2 e 

 ‹ربصف ةليل كعو نم» :لاق يب يبلا نع هه ةريره يبأ نع -۲

 .'«همأ هتدلو موي ةئيهك هبونذ نم جرخ ؛كا5 هللا نع اهب يضرو

 داع نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق هڪ هللا دبع نب رباح نع -۳

 . هيف سمتغا سلج اذإف ءةمحرلا يف ضوخب لزي مل اضيرم

 وب هاتأف 4ظ يلع نب نسحلا ضرم :لاق «عفان نب هللا دبع نع ٤-
 انسفنأ يف ام انعنمي ام هنإ امأ :هلط يلع هل لاقف «هل ادئاع 4لو ىسوم

 مهلك كلم فلأ نوعبس هعيش اضيرم داع نم» :هنأ انعم ام كثدحن نأ كيلع

 هل ناکو ‹«حبصی یقح ایسمت ناک نإو «يسمي تح احبصم ناک نإ هل رفغتسي

 . ةا يف فارخ

 بحاص نوكأ نأ ينرسل نآرقلا ةءارق الول :لاق «كاحضلا نع ٥-

 وهو هلمع حلاص هل بتكيو «جرحجملا هنع عفري ضيرملا نأ كاذو «شارف

 .هتاقیس هنع رفکتو حیحص

 لاق ۲۲۶٤/۳. رداونلا يف ميکحلاو ۱۹۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ )١(

 عيمج نم هترهط ةرفغع هيلع هللا داجف ةدحاو ةليل هللا ىلع هسفنب دبعلا داح :ميكحلا

 هيلع داح نميف اذه نينمؤملا عم يركلا نأش اذكهف «هل بنذ ال نمك راصف «بونذلا

 ريصي تح مركلا ههجوب ؟ادغ هيلع دوج اذام. ؟هرمع عيمج يف هيلع داج نع. فيكف ةليلب

 .اهنم للاب ذوعن ىظل ركذ امدنع هليرنت يف اهركذ يتلا ةفصلاب

 .حيحصلا لاحر دمحأ لاحرو رازبلاو ٠١٤٠/١ دمحأ هاور :۲۹۷/۲ عمحلا يف يمثيملا لاق (۲)

 .۲۲۲/۷ نابح نباو ٥۰۱/۱ مکاحلا هححصو

 .۸۲ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)
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 تاراضكلاو ضرملا ةلاسر داجرلاو فوخلا باتك

 هدوعي ضيرم ىلع رامسم نب حلاص لحد :لاق «حيلملا يبأ نع ٦-

 .هبتعأف كبتاع دق كبر نإ :لاق «هدنع نم ماق املف «هعم انأو

 اهزهف ةرجش ل هللا لوسر یتا :لاق 4ف كلام نب سنأ نع ۷

 يف عرسأ عاجرألاو تايصملل» :لاق مغ «طقاست ام وأ اهقرو طقاست ىنح

 "٠ «ةرجشلا هذه يف ينم نمؤملا بونذ

 يرعشألا ىسوم وبأ ءا :لاق «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع -۸

 مأ تفج ادئاع :هلظ يلع هل لاقف «هدوعي هإظ يلع نب نسحلا لإ هل

 لوسر تعم ينإف «ادئاع تفح تنك نإ :لاق .ادئاع لب :لاق ؟اتماش

 ‹«سلجي ىتح ةنجلا ةفارخ يف ناك ملسملا هاخأ لجرلا داع اذإ» :لوقي ب هللا

 ىتح كلم فلأ نوعبس هيلع ىلص ةودغ ناك نإف «ةحرلا هترمغ سلج اذإف

 (حبصي یتح كلم فلأ نوعبس هيلع ىلص ءاسم ناک نِإو «يسمي

 اذإ» :لڳ هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۹

 .'(ثبخلا ريكلا صلخي امك كلذ هصلخأ نمؤملا یکتشا

 ٥۷. :مقرب هجیرخت مدقت (۲)

 .۸۲ :مقرب هجرخت مدقت (۳)

 41/0 طس وألا ق يناربطلاو ¥۹ مقرب بدألا ق يراخبلا هحرحأ «حيحض ثیدح €3

 . ۱۹۸/۷ نابح نبا هححصو
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 تاراضكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
WW TETOTSTT DESE TS TCT OTO GEG 

 ا

 كقزرو ‹كرجأ هللا ْمّظَع» :لاقف «هدوعی هاتأف «ليلع هنأ ربحأف هنع لأسف

 امأ :ًثالث ًالالخ كعجو نم كل نإ !كلجأ ىهتنم ىلإ كمسجو كنيد يف ةيفاعلا

 نم فلس امل صيحمتف :ةيناثلا اّمأو ءاهب ركذُ كّبر نم ةركذتف :ةدحاو

 .(باَجُم ىلتبملا ناف «تئش ام ع داف :ةغلاثلا امأو «كبونذ

 يهو «توملا دئار ىًمحلا» :يب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۹۱

 «ءاملاب اهوّرقف «ءاش اذإ هلسري مث ءءاش اذإ هدبع سبي ضرألا يف هللا نجس

 هقفلا لماك اهيقف لحجرلا نوكي ال :لاق «هبنم نب بهو نع -۲

 :هأرقأ تنك ذإ ليحنإلا يف تدحو :لاق «ىبلعثلا سودرك نع -۳

 .هيلإ هعُرضُت فيك َرظنيل «هّبحيل هنإو ههركي رمألاب دبعلا بيصيل هللا نإ

 ىتأ اذإ كل هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 «يفاشلا تنأ فشاو «سائلا بر ٌسأبلا بهذأ» :لاق هل وعدي ضيرلملا

 "۳ (ًامقس رداغی ال ءافش ‹«كؤافش اإ ءافشال

 نأ ضيرملا ةدايع مامت نم» :لاق ف ىبلا نأ ؛ ي ةمامأ يآ نع ٥-

 اذه :لاقو فنصملا قيرط نم ٤١۷/۲١ هخيرات يف ركاسع نبا هدروأ «لسرم ثيدح (۱)

 .اهودربأ يأ :اهورقف .۷۳ :مقرب هججرخت مدقت (۲)

 ٠۷۲١/٤. ملسمو ۲۱٤۷/۰ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۳)
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 مكنيب مكتايحت مامتو «وه فيك هلأسیف «هدي يف وأ «هتهبج ىلع هدي عضی

 .(ةحفاصملا

 نضي اضرم ملسلملا ضرم اذ : لاق هل ت ورمع نب هللا دبع نع -۹

 اذ هلمع لثم هتقن وأ ذإ اكا :هلمع نابتكي نيذللا نيكلسلل هللا لاق «هنم

 .لإ هتفكأ وأ هيفاعأ ىح ءاقلط ناک

 هللا لاق «ملسملا دبعلا ضرم اذإ :لاق «ينوجلا نارمع يأ نع -۷

 اوبتكا :هنيمب نع نيذلل لاقو ايش يدبع ىلع اوبتكت ال :هلاش نع نيذلل

 .هتحص يث لمعي ناک ام نسحأک هل

 امف ك وش ملم كاش ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ۹۸

 .هبونذ نم اهب هللا صق الإ اهقوف

 ي ةيآ :هلط  بعك نب يبأل تلق :لاق «عيبرلا نب دايز نع -4

 [٣۲٠:هسل] 4 هب رَ اَءرس لمعي نم ؟يه ام :لاق .ينتنزحأ دق هللا باتک

 الو مدق ةرثع هبيصت ال نمؤملا نإ «ىرأ امن هقفأ الإ كارأ تنك ام :لاق

 .رثكأ هنع هللا وفعي امو «بنذب الإ قرع "جالتحا

 عمحملا يق يمثيملا لاقو .فيعض دنسب ۷٦/١ يذمرتلا هاور ١ حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 نع رحز نب هللا ديبع هيفو ۸ ريبكلا يف يناربطلاو ۲٠۹/۰ دما هاور:: ۹۷/۲

 .فيعض امهالکو ديزي نب يلع
 .بارطضالا :جالتحخالا (۲)
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

LT O O A O E 

 هذه نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس اهنا ؛”ةميمأ نع ٠-

 نمو .ةيآلا [««ةنإ] 4 ةوفخُث وأ مسمن هنأ يف ام أودت ناو ط :ةيآلا
 تلاأس ذنم دحأ ينلأس ام :ةشئاع تلاقف .[٣۲:اسل] 4 هب رَ اَءرس لمعي

 هبيصي اب دبعلا هللا ةعباتم هذه !ةشئاع اير :ليي ىبلا يل لاقف ي هللا لوسر

 عزفيف ءاهدقفيف همك دي يف اهعضي ةعاضبلا ىتح ءةكوشلاو ةبكنلاو ىمحلا نم

 بهذلا جرخي امك هبونذ نم جرخيل نمؤملا نإ تح «هنبض يف اهدجيف اه

 .'(ںيكلا نم رجح ألا

 تاعاسب نيهذي عحولا تاعاس :لاق «دابع يأ نب سيق نع ١-

 .اياطخلا

 نمؤملا يدبع نزحي نأ الول :ةاروتلا يق دجأ :لاق «بعك نع - ۲

 .ادبأ عدصي ال ديدح نم ةباصعب رفاكلا تبصعل

 نمؤم نم ام» :لاق هنأ ؛4 يبلا نع ديرشلا نب ورمع نع -۳

 .فنصملل هبسنو بيغرتلا يف يرذنملا دنعو لصألاب اذك (1)
 يذمرتلاو ۲۸/١ دمحأو ۲۲٠/١ يسلايطلا هاور 11۳/١: ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 يف يقهيبلاو ۷٤/۲ متاح يأ نباو رذنملا نباو ۱٤۹/۳ ریرج نباو «هنسحو ٥
 نباو يذمرتلاو متاح يبأ نبا هاور ۳٠١/١: هريسفت يف ررثك نبا لاق . ٠١۲/۷ بعشلا

 تلق «هثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ يذمرتلا لاقو هب ةملس نب دام قيرط نم ريرج
 نع ثيدحلا اذه يوري وهو هتاياور يف برغي فيعض ناعدح نب ديز نب يلع هخيشو
 يمثيملا لاق .هاوس بتكلا يق اهنع اه سيلو ةشئاع نع هللا دبع تنب ةيمأ دمحم مأ هيبأ ةأرما

 .كلذ ريغ ليقو «هيلي امو طبإلا :نبضلا .اهفرعأ م ةنيمأو دمحأ هاور :۱۲/۷ عمحما يف

- 6A - 



 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجولاو فوخلا باتك

 .'«هلرفغ الإ ضرما هضرحي ىتح ضرع

 ققح ملسملا نع هللا رفكي :لاق هل قيدصلا ركب يأ نع - ٤

 عزفيف اهدقفيف «هصيمق مك يف اهعضي ةعاضبلاو «هعسش عاطقناو ةبكنلاب

 .هنبض يف اهدجيف اه

 يضر ةشئاعل لاق الجر نأ. ؛ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع - ٠١

 هلمع هل بتك ملسملا لجرلا ضرم اذإ :نيلوقت كنأ يتغلب هنإ :اهنع هلل

 لقا ي الكف سيل ب :تلاقف .هضرم رخآ نم لمعي ناک يذلا

 .هضرم رخآ عم هلمع نسحأ هل بتکی

 يذب هلزام ناك هڪ ةريره ابأ نأ ؛حلفأ نب دمحم نع ١-

 لستغي «ةنيدملاب زوجع ىلع لحدف ءاج ةعمحجلا موي ناك اذإف ءةفيلحلا

 :لوقتف ؟نالف ما اي كنيدحت فيك :لوقي ناكو «ةعمحلل ًايهتيو اهدنع

 لثم امو :تلاق ؟كلذ لثمب كربحأ الفأ :امه لاقف .ةعجو هللاو يندحأ

 «رضخيو رجشلا هل رضني فيك ءاح اذإ عيبرلا ىلإ يرت ملأ :اه لاق ؟كلذ

 :لاق .ىلب :تلاق ؟تاحتيو سبي فيك حايرلا تبهو فيصلا ءاح اذإف

 .اياطخلا تتحم تتحم عجولا كلذكف

 هم اید :لاق ءاشیرم داع لک یتا نأ ومع نب دییع یم ا ۷

 هدعب هيلع سيل نأ هرشبف «هبر نم تآ هاتأ دق هنأ رغ ءهنم لأي وهو الإ قرع

 :لاقو ۲۷/٤ سودرفلا يق يمليدلاو ۲١/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «لسرم ثيدح (۱)

 .كالملا ىلع فارشإلا :ضرحلا
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك
RIGO 

 فيك » :لاقف ‹ضيرم وهو هباحصأ نم لحر ىلع ي يبلا لخدو (باذع

 هللا اهعمجي ال هديب يسفن يذلاو» :لاق .ابهار ابغار يندحأ :لاق «؟كدجت

 . فاي ام هنمأو اجر ام هاطعأ الإ لاخلا هذه دنع دحأل

 ضيرملا دئاع» :4# هللا لوسر لاق :لاق هل ةمامأ يبأ نع -۸

 .'”(«ضيرملا ىلإ هدي دمي نأ ةدايعلا مات نم نإو ‹ةهرلا يف ضوخي

 .ضيرملا ىلع كدي عضت نأ ةدايعلا مامت نم :لاق ءءاطع نع ٠٠۹-

 ٠١- لل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع :

 ."ءاملاب اهودربأف ‹منهج حيف نم ىمحلا نإ»

 ا ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يروثلا نع ١-

 .هعفري ملو هلثم

 حيف نم ىمحلا نإ» :ٍلب هللا لوسر لاق «لاق بط رمع نبا نع ۲١-
 .(ءاملاب اهودربأف منهج

 «كعولا ركذو ي هللا لوسر تعم :لاق بط رمع نبا نع -۲

 .(ينھج نم ءيش وه امنإف ءءام اب اهودربأف ائيش اهنم متدجو اذإ» :لاقف

 ٠۸١/۷. بعشلا يف يقهيبلا هحرحخأ «لسرم ثيدح (1)
 ٩٩. :مقرب هجيرخت مدقت (۲)

 ٠۷١۲/٤. ملسمو ۲۱٦۳/۰ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۴)
 ٠۷۳۲/٤. ملسمو ۱۱۹۱/۳ يراخبلا هحرحا «حيحص ثیدح )٤(

 ۱۷۳۱/٤. ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح ()
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 ارلفكلاو شوملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع - ٤

 نيبو اهنيب هتبصف «ءامب ترمأ كعولا ةأرملا ذحأ اذإ تناك اهن ؛اهنع

 ا د ا را 6 ڈا لور نإ :لوقتو ءاهدلج

 "امل اب اهودربأف منهج روف نم یئ

 هنع تسبتحاف اظ سابع نبا لا بتک :لاق ةرمج يأ نع - ٦

 :لاق يب هللا لوسر نإ :لاقف ءیتح ا :تلقف ؟كّسَبَح ام :لاقف ءًامايآ

 مزمز ءامب ب اهودرباف منهج حق نم یمحل ا نإ»

 نم ریک یّمحلا» لاق 25 هلا لوسر نأ هه ةريره يأ نع -۷

 ̂ رابلا ءاملاب مكنع اهوُختف منهج

 «ىمحلا مكدحأ باصأ اذإ» :لاق ا يبنلا نع هل نابوث نع -۸

 ايراج رهن لبقتسيلف ءدرابلا ءاملاب هنع اهنفطيلف راتلا نم ةعطق ىمحلا نق

 دعب .كّلوسر قدصو «كدبع فشا مهللا «هللا ملب :لرقيف الا ةبزج لبقتس

 ۱۷۳۲/٤ ملسمو ۲۱۹۲/۰ يراخبلا هجر «حیحص ثیدح (۱)

 ۱۷۳۳/٤. ملسمو ٥ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 1۰ ٠/٣ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 هلاجر حيحص هدانسإو ٠٠١١/۲ ةحام نبا هحرخأ : ٤ حابصملا يف يريصوبلا لابق )٤(

 ملسم يتو ركب يبأ تنب ءامأو جيدح نب عفار ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو تاقث

 .رمع نباو ةشئاع ثيدح نم
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 ن نإف ءمايأ ةئالث تاسمغ ثالث هيف سمغنيلف «سمشلا عولط لبق رجفلا ةالص

 ال اهنإف «عبس يف اربي م ناف «عبسف سج يف اربي م ناف سه يفف ثالث ي أري
 . هللا نذاإي عستلا زواجت داکت

 ذحأ اذإ ناك ل هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹
 «هنم اوسحي نأ مهرمأ مث ءعنصف ءاسحلاب رمأ «كعولا هلهأ نم اناسنإ

 ورست امك «ميقسلا داؤف نع ورسيو «نيزحلا داؤف نع وتريل هنإ» :لوقيو
 .اههجو نع خسولا ءاملاب نكادحإ

 ارارم هلظ ىسوم ابأ تعم :لاق «ىسوم يبأ نب ةدرب يأ نع ٠-
 ناک ام لثم هل هللا بتک رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ» :ل هلا لوسر لاق :لوقي
 ."(احیحص اميقم لمعي

 هدنس يفو :تلق .بيرغ :لاقو ١٠١/٤ يذمرتلا هاور ۱۷٦/٠١: حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(
 خسن ضعب يقو ٥۴/١: ددسملا لوقلا يت ينالقسعلا لاق .هيف فلتخم ةعرز نب ديعس

 ىلإ عمحلا يف يطويسلا هازعو لمعلا يف ينسلا نبا هجرخأو .بيرغ نسح :يذمرتلا
 تاقث هلاجر نأ :تاعيدبلا تكنلا يف ركذو .ةراتحملا يف ءايضلاو ريبكلا يف يناربطلا

 يرفاعملا بهو نب روصنم لسرم نم دهاش هلو :لاقو «نسحلا طرش ىلع وهف نوفورعم
 لاق ١۷/۳: ضيفلا يف يوانملا لاق .روصنم نب ديعس هجرخأ لوحكم لسرم نمو
 ملو :هدلو لاق .اهنم تئربف لينلا رحب يف تسمغناف «ثيدحلا اذهب تلمع :يقارعلا نيزلا

 .هتوم ضرم ي الو اهدعب محي
 مکاح لاو ۲ ةحجام نباو ۳۸۳/٤ يذمرتلاو ۳۲/١ دمحأ هحرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .هليزيو ألا هداف نع فشكي يأ :ورسيو .يوقيو دشي يأ :وتريل ٤. 
 ٠٠۹۲/۳. يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۳)
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 س تارافكلاو ضرملا ةلاس ءاجرلاو فوخلا بانك

 :لع هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١١١-

 اهب هنع طحو ةجرد اهب هللا هعفر الإ اهقوف امف ةكوش نم نمؤملا بيصي ال»

 .'«ةغيطخ

 ينإ !هللا لوسر اي :تلق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ۲١-

 :ةشئاع تلاقف «؟ةشئاع اي يه ام» :لاقف «نآرقلا يف ةيآ دش ملعأل

 : لاق [٣۲٠:ءاسلا] 4 هب رجم اَءوس لمعي نم :ةيآلا هذه يه ! هللا لوسر ای

 .«اهبكني ةبكنلا ىتح نمؤملا دبعلا بيصي ام وه»

 :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٣-

 ."(اهکاشی ةكوشلا ىتح هنع اهب رفك الإ ؛ملسم اهب باصي ةبيصم نم ام»

 نمام» :ع هللا لوسر لاق :لاق ب يردخلا ديعس يبأ نع ٤-

 هللا الإ ؛همهی مغلا الو «نزح الو ‹«بصؤ الو «بصن نم ملسملا بيصي ءيش

 .“(هتائیس نع هب رفکی

 نمؤم نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٥-

 . ۱۹۹۲/٤ ملسم هجرخا «حیحص ٹیدح (۱)
 نباو متاح يبأ نباو ۲۹۰/۰ ریرج نباو ۱۸٤/۳ دواد وبا هجرحأ :ردلا يت يطويسلا لاق (۲)

 نع ۱۹۹۳/٤ ملسم حیحص یف تباث ثیدحلاو . ٠١۲/۷ بعشلا يف يقهیبلاو هیودرم

 .ظفللا يف ريسي فالتحا عم ةريره يأ
 .۳۷ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 )٤( ملسم هحرحا ‹«حیحص ثیدح ٤/۱۹۹۲.
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر جولاو فوخلا باتك

 .(ةمايقلا موي هاياطخ نم اهب صق الإ ؛اهبستحي ءايندلا يف ةكوش كاشي

 ملسم دبع نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق 4 ةريره يبأ نع ٠-

 ° «هاياطخ نم اهب صق الإ اهبستحيف ؛كلذ اهقوف امف ةكوش كاشي

 :لل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 اهب هنع هلا رفك الإ ؛اهقوف امف ةكوشلا نم نمؤملا بصي ءيش نم ام»

 . (ةغيطحخ

 بصو» :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق ط ةريره يبأ نع -۸

 ° هاياطخل ةرافك ملسملا

 اديدش اضرم تضرم :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۹

 ءاديدش اشطع ةليل تشطعف «ءاملا ىتح ءيش لك يلهأ ينامحف

 ةحصلا دجأ لز ملف «ةبرش اهنم تبرشف «ةقلعم يهو ةوادإلا تئجف

 .اغیش مکاضرم اومحت الف «اهنم

 سانلا یفوتی ناك توملا كلم نإ :لاق «دیز نب رباح نع -۰

 نوعدي ام هللا ىلإ ىكتشاف «هنوبسي سانلا ناكف «ضرم ريغب مهيقل امنيأ

 .۳۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 .۳۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۲)

 .۳۷ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 )٤( :مقرب هجیرخت مدقت ۸.

 )٥( .ينعنم يأ
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 تاراضكلاو ضرملا ةلاسر دجراو فوخلا باتك

 كلم يسنو «عاحوألا عضوو !توملا كلم اي عحرا :هل ليقف «هيلع

 تولا كلم يسن ءاذکو اک تام :ليق الإ لجأ تو الف ءتول

 تس هه ن لس الاون هر دو جیرا یلج لعد

 “لْيَدلا ىّتعأب هنأ ينّرسي ام :لاق .كلهأ كعّيض :لوقأو «باعللا حسم

 .هللا ىلع

 يف "ةلكألا تعقو امل ريبزلا نب ةورع نأ ؛يرهزلا نع ٣-

 «هلجر عطقن :اولاقف ءءابطألا ىلإ كلملا دبع نب ديلولا هب ثعبف «هلحر

 «هلجر ي ةلكألا تعقو :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٣-

 :لاقف «بيبطلا ءاجف .متتش نإ :لاق ؟ابيبط كل اوعدن الأ :هل ليقف

 اقل نأ تننظ ام «كنأشل ضما :لاقف .كلقع هيف لوزي ابارش كيقسأ

 ىلع راشنملا عضوف :لاق .هّبر فرعي ال یتح هلقع هنم لوزی ابارش برشی

 هأزج كرت امو :لاق «تيفاع دقل تيلتبا نعلو «تيقبأ دقل تذحأ نعل

 .ةليللا كلت نآرقلاب

 .هقشب بهذيف ناسنإلا ذحأي حير :جافلا )١(

 ..ءادعألا :انه مليدلاو ءملظلا :وتعلا (۲)

 .هنم لكتأيف وضعلا يف عقي ءاد (۳)

- Vo 



 تارافكلاو ضوملا ةاسر اجرلاو فوخلا باتك

 هيلإ ثعبف «ةلكألا ةورع لحرب ناك :لاق «دوسألا يأ نع ٤-

 «كدسح ىلإ تيقر الإو اهعطقي نأ الإ ىرأ ام :لاقف «بيبطب ديلولا
 ءاجف «كدنع :ةورع لاقف .اهعطق الإ ىرأ ام :لاقف ؟رظنا :ةورع لاقف

 رشن مث «يناثلاب رشن مث «لوألاب مظعلا رشنف «راغص ريشانم ثالثب
 .سانلا ربصأ نم ناكو «نينس كلذ دعب شاعو ءاهعطقف «ثلاثلاب

 «هديب اهذحأ «ةورع لحر تعطق امل :لاق «يعازوألا نع -

 .طق كل ةيصعم ىلإ اهلقنأ م ينأ ملعت كنإ مهللا :لاقو

 ريبزلا نب ةورع ىلإ لحجر ءاح :لاق «ةورع نب ماشه نع -1

 هتعطق كنباب نكلو ءال :لاق ؟يلحربأ ؟ىيزعت ءيش يأب :لاقف «هازعف

 نئلو «تيفاع دقل تيلتبا نمل كعإو :ةورع لاقف .اهلحرأب باودلا
 .تيقبأ دقل تذحأ

 نب ديلولا ىلإ جرح هنأ ؛هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۷
 هب ترهظف «ائيش هلحر يف دجو ىرقلا يداوب ناك اذإ ىتح كلملا دبع

 مث مهيلع بأف المع بكر ی نأ ىلع هودارأف «لحاور ىلع اوناکف «ةحرق

 املف «كلذ لبق المحم بكري ملو اهبكرف لمحت هل ةقانلا اولحرف «هوبلغ

 اهل كسم اق ةمَحَر نم سال هلا حتفي ام ط :ةيآلا هذه الت حبصأ

 لماحلا هذه يق ةمألا هذه ىلع هللا معنأ دقل :لاقو ءاهنم غرف ىتح [۲:رطاإ

 ءديلولا ىلع مدق نيح عحولا هلجر يف ىقرتو ءاهركش نودؤي ال ةمعنب
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا ب اتك

 قوف غلبي نأ فاحأ ينإف ءاهعطقا !هللا دبع ابأ اي :لاق ءديلولا هآر املف

 :لاق «ةقرملا برشا :هل لاقف «بيبطلا هل اعدف :لاق .كنودف :لاق .كلذ

 محللا نم ءيشب طاتحاو «بيبطلا اهرّدقف :لاق .ًادبأ ةقرم برشأ ال

 ًاكّلاو «رانلا هسملف ءأراشنم ذحأف «ىقّريف ءيش اهنم ىقبي نأ ةفاخم يحلا

 سَح لوقي نأ ىلع داز امف «قاّسلا فصن نم اهعطقف «ةورع هل

 ةورع بيصأو ءاذه نم ربصأ طق ًاخيش تيأر ام :ديلولا لاقف ؛ رح

 ليللا نم باود ٌلْيعصا لحد ءرفسلا كلذ يف دمحم هل لاقي هل نباب

 نم َعَمسُي ملف «هيلإ هدلو بحأ نم ناكو «هتلتقف ةلغب هنضكر ف «لوبيل
 َدَقَل طظ :لاق «ىرقلا يداوب ناك اًملف «عحر ىح ةملك كلذ يف ةورع

 «ةعبس نونب يل ناك مهللا [٠٠:دمكل] 4 ج اًبصَت اذه اَترََس نم اتيقل

 تذحأف «ةعبرأ فارطأ يل تناكو «ةّلس تيقبأو ءًادحاو مهنم تذحأف
 تذحأ نئلو «تيفاع دقل تّيلتبا نفل كعياو ءاثالث يل تيقبأو ءافرط يتم

 نب ءاطع هل لاقي «هموق نم لحر ءاح ةنيدملا مدق اًملف «تيقبأ دقل

 نأ الو ‹«كب قباسن نأ جاتحن انک ام هللاو !هللا دبع ابأ اي :لاقف «بيؤذ

 هب تبصأ ام امأف كب سنألاو «كيأر ىلإ جاتحن اتك اتكلو «كب عراصأ

 .يقب دقف كنم انل ىقبي نأ بح انك ام اّمأو «كل هللا هرحدا رمأ هنإف

 نع بيۇذ نب عفا نب هللا دبع انثدح ملسم نب ديلولا نع -۸

 .اهوحنو ةبرضلاو ةرمحلاك ةلفغ هقرحأو هضم ام هباصأ اذإ ناسنإلا اموقي ةملك )١(
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 هلجرب جرخف «كلملا دبع نب ديلولا ىلع ريبزلا نب ةورع مدق :لاق «هيبأ

 ۾ نإ ىلع مهيأر عمتحاف ءابطألاب ديلولا هيلإ ثعبف «ةلكألا ةحرق
 ام سحُت الیک ائیش كيقسن :اولاقف .اهب مکنأش :لاقف «ُةْنلتق اهورشني

 كّرح امف ء«راشنملاب اهورشنف :لاق .اهب مكنأش ءال :لاق .كب عنصي

 «هدي يق اهبلقف اهب اعد مهيديأب مدقلا ىأر اًملف «ربصو وضع نع اوضع

 وأ- مارح ىلإ اهب تيشَم ام ينأ ملعيل هنإ «كيلع ينل يذلاو امأ :لاق م

 له نم هريغ وأ بيؤذ نب عفان نب هللا دبع لاق :ديلولا لاق -ةيصعم :لاق

 رمأ مث ءةلاقملا هذه لاق كلذ هب لعف نيح ةورع رضح هنأ ؛هيبأ نع قشمد

 .نيملسملا رباقم ىلإ اهب ثعب مث «ةيطبق يف تَقلو تبيطو تلسغف اهب

 ريبزلا نب ةورع َدفَو :لاق «فرطم نب ةريغملا فرطملا يبأ نع -۹

 ثعب جاجحلا ناك دقو «هينب نم ةسمخ هعمو كلملا دبع نب ديلولا ىلع

 وهو هينب ربكأ ةلغبلا تبرضف «ةورع اهيلع ديلولا لمحف «ةلغبب ديلولا ىلإ

 :هل ليقف «ةلكألا ةورع لحر عباصأ نم عبصإ ي عقوو «تامف «دمحم
 قاسلا عطقت م نإ :هل ليقف قاسلا يق تراصف « بأف «مدقلا عطقا

 ام كيقسن :لاق .اهوعطقا :لاق .ذخفلا عطق كنكمب مل ذحخفلا يف تراصو

 «هيلع دجسأا ام يل اوعد ءال :لاق .عطقلا ملأ دت ال ىح كلقع بهذُي

 ءاهوّمَسح مث «راشنم.اهوٌرشنو ةبكرلا نم لفسأ يذلا مظعلا هل اوكر تف

 «هنوزعي هؤاقدصأو هتيب لهأ هاقلت ةنيدملا مدق اًملف «هوأت الو ملكت امف

 :لوقي م [ [۲٠:فهكل] 4 ا اًبصت ادله اترَفَس نم ايفل ذل  :لوقي لعجف
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 و ضرمل ر رل وخل تارافكلاو ضرملا ةلاس ءاح اوف ١ باتک
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 الحاو تذحأ «تيقبأ دقل تذحأ تنك نفلو «تيفاع دقل تيلتبا تنك نفل

 .-هحراوج ينعي- ةثالث تكر تو ادحاو تذحأو -هينب ینعی- ةعبرأ تكر تو

 ناك :لاق «ةورع نب ىبحي دلو نم يريبزلا ةورع يأ نع ٠
 ناك ةلغب ىلع هلمحف «كلملا دبع نب ديلولا دنع ماشلاب ريبزلا نب ب ةورع

 ةلغبلا ةيرضف ءهنبا دمحم هدنع نم جرخف «ديلولا ىلإ اهادهأ جاححلا

 ؟هربخ نم :اولاقف «هربخ دحأ ئرتجب ملو «هناملغ دي يت طقسأف «تامف

 ام: :لاقف «هثدحیو هظعي لعجف هاتأف «هربخي نأ هولاسف «نوشحالا اوتاف

 هللا ناف :لاق ءافنآ دمحم يدنع نم جرحخو ؟يب ِءالؤه ادحأ يل يعنت كل

 ىقسُت ام :هل اولاق «هلحر اوعطق الو !هنم ربصأ يئر امف ءادمحم ضبق دق

 ترش ىقح هقفرم ىلع اهطسبو ءال :لاق «كسمتف :اولاق .ال :لاق .ًائيش

 .!هَوأت الو ملکت امف «تمسُحو

 ةبصقلا ىلإ راص املف «هلحجر اورشن :لاق «ةورع يبأ نع - ٤١

 وهو «ههحو ىلع ردحتي قّرَعلاو قافأ مث ةعاس ةداسولا ىلع هسأر عضو
 .تيقبأ دقل تذحأ تنك نإو «تیفاع دقل تیلتبا تنک نفل :لوقی

 هلحر تعطق موي ةورع لاق :لاق «يريبزلا ةورع يبأ نع - ١

 بهذُي افيش برشي نأ هلأسيو هيلإ بلطي ديلولا نيبو هنيب لئاح ناَحذلاو
 هل لاقف .يّبر رکذ نيبو ينيب لوحي ايش برشأل تنك ام :لاق «هلقع

 ‹كريغ طق دحأل امهتعمج ام هللاوف !هللا دبع ابًأ اي يمأو يبأب ىلب :ديلولا

 .امسَحو اعطق ناكف «ىمحم راشن هلجر تعطقف «هيلع يمغأف
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر جرلاو وخلا باتك

 ءاود كيقسن :هل ليق ةورع نأ ؛موقملا يبأو نيكسم يبأ نع- ۳

 .اهملأ يناقو طئاحلا اذه نأ ينرسي ام هللاو :لاقف .املأ اه دحت الف اهعطقنو

 ام فرعأ ال وضع ينم طقسي نأ بحأ امو :سابعلا ثيدح ريغ يفو-

 .نوهأ وهف فيسب اهعطقت :هل اولاقف :لاق -هللا ىلع هبستحأف هلأ بسح

 «راشنم. اهرشن مظعلا ىلإ لصو اذإ قح نيكسب اهعضوم زحف « بأف

 تآ هاتأف «هتلتقف باود ىلع “"ةنزور نم ةليللا كلت هنبا عقوو «تعطقف

 «هلحجرب هيزعي هنأ نظف توملا هل ركذو «ةرحآلا يف هبغريو ايندلا يف هدهزي

 :لاقو «عحرتساف «تام هنا ادمح هنبا هل رکذف

 يميمص نبصي مل ام ىوس لوقأ ةبكن ثدحأ رهدلا ام اذإ تنكو

 نب ةورع نأ ؛يرهزلا هللا ديبع نب نمحرلا دبع نع- ٤

 هنبا رمأف «كلملا دبع نب ديلولا ىلع لوحدلا نع اموي فلحت ريبزلا

 هلو هيلع لحدف «هحجولا نسح ناكو «هيلع لوحخدلاب ادمحم

 لاو اذه :ديلولا لاقف «هدیب برضي وهو يشو بايث يف ناتریدغ

 انسوتم مونلا نم ماقف «هباعف !؟شيرق نايتف نوكي اذكه «فرطغنتلا

 .تام ىتح هأطت لزت ملف عقوف «باودلا لبطصا يف

 نسحأ نم دمحم ناكو :لاق « هللا دبع نب بعصم نع- ٥

 هرك باودلا هتلتق املف ءاديدش ابح هبحي ةورع ناكو ءاهحجو سانلا

 .رادجلا يق قرخلا يه )١(
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 «هوربخأف نوشحاملا ىلإ اوبهذف «هربخ هوربخي نأ هناملغو هباحصأا

 يف هل نذأف «يلصي هدحوف ء«ةورع ىلع نذأتساف هتليل نم ءاجف

 لاط !هللا دبع ابًأ اي .معن :لاق ؟ةعاسلا هذه :هل لاقف «هالصم

 «بلطأ تنك امن ريثك يف تدهزو توملا تركذو «ىوثملا يلع

 نوشحاملا لعجف «يلبق نورقلا نم ىضم نم ركذ يلابب رطحو
 لق :لاقف «ةورع سحوأ ىتح ايندلا يف هدهزيو «ىضم نم ركذي
 رک ذي م هتصق ي یضمف ءافنآ يدنع نم دمحم ماق ااف «دیرت امیف
 ادمحم بستحاو «نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف ةورع نطفف ءاعيش

 .هتوع هربخأو هيلع نوشحجاملا هازعف «هللا دنع

 ال :لاق ءديلولا دنع نم ةورع مدقامل :لاق «بعصم نع ٦-

 ىلإ ىضمف .ةمعنل دساح وأ ةبكنب تماش نيب اهب انأ امنإ «ةنيدملا لحدأ

 املف «ةحلط نب ىسيع مهيف موق هبحصو «كانه ماقأف «قيقعلاب هرصق
 ةبيصملا هذه انرأ "كعناشل ابأ ال :ةحلط نب ىسيع هل لاق «هرصق لحد

 انک ام هللاو انإ :یسیع هل لاقف «هتبکر نع هل فشکف «اهیلع كيزعن يتلا

 كرصبو كعمسو كناسلو كلقع رثكأ هللا ىقبأ دق «عارصلل كدعن
 ام لث دحأ ينازع ام !ىسيع اي :هل لاقف .كيلحر ىدحإو كندبو
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ر

 لاق :لاق «هيبأ نع هنع ثدح وأ «ةورع نب ماشه نع - ۷

 نئل كعياو :لاقو [:٠:دمكد] 4 ر اًت ادله اَنرَفَس نم اتيقل ذل ط :ةورع

 .تيقبأ دقل تذحأ تنك نغلو تيفاع دقل تيلتبا تنک

 نإ مهللا :لاق ءهلحر تعطق ال :لاق «هيبأ نع ماشه نع - ۸

 ةدحاو تذحأ «تيقبأ دقل تذحأ تنك نإو ‹تیفاع دقل تیلتبا تنک

 .انال تکر تو

 نب ماشه تلأس :لاق «يريبزلا ةيواعم نب هللا دبع نع -۹

 ناك :لاق ؟ًاضوت اذإ تعطق يتلا هلجرب عنصي كوبأ ناك فيك :ةورع

 ي ةلكألا تعقور امل :لاق ريبزلا نب ةورع نأ ؛يرهزلا نع-١٠

 ءهلجر عطقن :اولاقف ءابطألا ىلإ كلملا دبع نب ديلولا هب ثعب «هلحر

 .ذئموي ههجو روضت امف «تعطقف

 ةورع لحجر يف ةلكألا تعقو امل :لاق «ءامسأ نب ةيريوج نع ١-

 «ًاحوأ فيسلاب :هل ليق ؟يش يأب :لاق .اهعطقا :هل ليق «ريبزلا نبا

 .راشنملاب اهعطقف :لاق «ملسأ راشنملاو ءًأطحأ امبرو

 ول :هل ليق «ةورع لحجر تعطق امل :لاق «رشعم يبأ نع -۲

 ‹«يربص ىريل ينالتبا امنإ :لاق .عجولاب رعشت ال تح اعيش كانيقس

 .؟عفدب هرمأ ضراعمأ
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجرلاو وخلا بانك

 لجر سلج ام» :4 هللا لوسر لاق :لاق بط سابع نبا نع -۳

 نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ :لاقف «هلجأ ضقي ةي( ضيرم ىلإ

 '(يفش لإ ؛تارم عبس وأ تارم ثالث !كيفشي

 ءاج اذإ) : ي هللا لوسر لاق :لاق هل ت ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 ىلإ كل يشم وأ ءاودع كل ًاكني «كدبع فشا مهللا :لاق ءاضيرم دوعي لجرلا

 .(!ةالص

 اذه ي هللا لوسر ليربج ملع :لاق هه كلام نب سنأ نع ٠١-
 اذإ) :لاقف ءاضيرم ناكو «ةريره ابأ هل هللا لوسر هملعو ياعدلا

 هدمحلا هلو «كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لقف «ضرم كباصأ

 دمحلاو «دالبلا برو «دابعلا بر ناحبسو «توعب ال يح وهو «تیميو ييحي
 هئایربکو ےل الالجإ اریبکت ربکآ هللا لاح لک یلع هیف اکر ابم ابیط اریٹک هلل
 «يل رفغاف توملا هيف يلع تبتك تنك نإ مهللا «ناکم لکب «هتمظعو «هتردقو

 (!ندع ةنج ينكسأو ‹ييونذ نم ينجرخاو )۳(

 مايأ رشب وه ام هللاو امأ :لاقف «عحولا ركذ هنأ ؛نسحلا نع =۱

 هيلع هرقأو هححصو ٤ مكاحلاو ه ٣٠ بدألا يق يراخبلا هجر «حيحص ثیدح (۱)
 .يهذلا

 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ٤4٥/١ ۷۳٤٠ مكاحلا هجرحخأ (۲)
 .۲۳۹/۷ نابح نبا هححصو . يحلل بلع مرار
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 اهب رفكو «هداعم نم يسن ام اهيف ركذو «هلحأ اهيف هل بروق مايأ ملسملا

 .هایاطحخ هنع

 اذإ -نيملسملا نم وأ- مهنم لحرلا ناك :لاق «نسحلا نع -۷

 .انم هللا عدوتأ انل ام :لاق «هلام الو «هسفن یف بصي مل ماع هب رم

 «هدوعي يبارعأ ىلع لحد ي ينلا نأ ؛هلط سابع نبا نع -۸

 روفت ىمح يه لب ءالك ؟روهط :يبارعألا لاقف .«هللا ءاش نإ روهط» :لاقف

 (اذإ معنف» :ل هللا لوسر لاقف «روبقلا هریزت امیک «ریبک خيش یلع

 انا انيب :تلاق ءاهنع هللا يضر دعس ةالوم قراط مأ نع ٠۹-

 نم» :لاقف «بابلا ىلع نذأتساف ءيش ءاح ذإ لَ هللا لوسر دنع ةدعاق

 . اه الو كب ابحرم الف» :لاق «مدلم ما انأ :تلاقف (؟تنأ

 ةأرما مانملا يف تيأر» :لاق جيب ىبلا نع 4ظ رمع نبا نع ٠-

 ءابو اهتلوأف ‹ةعيهم تنکسأف ةنيدملا نم تجرخأ ‹ةلفت رعشلا ةرئاث ءادوس

 .«ةعيهم ىلإ هللا هلقني ةنيدملاب

 . ۱۳۲٤/۳ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 هلاجرو ٠٤١٤/٠١ ريبکلا ي يناربطلاو ۳۷۸/١ دمحأ هاور ۳٠٦/۲: عمحجلا يف يمثيملا لاق (۲)

 يمهذلاو وه هححصو ¥4۹/ا مكاحلا هجرحخ رباح نع حيحص دهاش هلو :تلق .تاقث

 .ىمحلا ةينك :مدلم مأ . ۱۹۷/۷ نابح نباو

 ةفحجلا :ةعيهم .بيطلا كرت ؛لفتلا :ةلفت ۲١۸٠/٦. يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۳)

 .ماشلا لهأل تاقيم يهو
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق هبط ت بلاط يآ نب يلع نع -۱۹۱

 هللا دنع اميف ةبغرو «هللا دوعوم زُجنأو ءهللا ةاضرم ءاغتبا اضيرم داع نم»

 ٩یہ لخدی یتح هيلع نولصی كلم فلأ نوعبس هب لکو
 لهأ نم خيش- ناوفص وبأ ينثدح لضفلا يبأ ربثك نع -۲

 ي جارح جرح :تلاق ءاهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع -ةكم

 يعض) : :لاقف يَ يبلا يلس :تلاقف «ةشئ اعل هئرکذف «هنم تفوحختف يقنع

 هشحفو دجأ ام رش ينع بهذأ مهللا هللا مسب «تارم ثالث يلوقو هيلع كدي

 لاق .صمخناف هتلعفف “هللا مسب «كدنع نيكملا كرابلا بيطلا كيبن ةوعدب

 .هللا نذإب أرب الإ هلحأ ىج مل ضيرم ىلع هتلق امف :لضفلا وبأ

 ل يبلا جاوزأ ضعب نع ريكبلا نب سايإ تنب مرم نع -۳

 نم له» :لاقف «ةرثَب هعباصأ نم نيعبصأ نيبو كيب يبنلا لحد :تلاق
 ريبكلا ئفطمو ءريغصلا ربكم مهللا» :لاقو ‹اهيلع هعض وف «اهب هتیتأف (ةريرذ

 .”تعفطف (!يٿع اهئفطُا

 )١( سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ ٤4۱/۳ :مقرب مدقت دقو ۸۹.

 خيراتلا يف ركاسع نباو ٠١۷١ قالحألا مراكم يف يطئارخلا هجرحأ :يطويسلا لاق (۲)

 يق يناربطلا هجرحأ امك ۳۳۸/١. ضيفلا .يوانملاو وه هنع تكسو .۱۳/۱۹--۰
 ناك ءامسأ نأ ريمع نع ۲١۱/۸: تاقبطلا يف دعس نبا جرحخأو ۱۳۳۹/۳ ءاعدلا باتک

 ام :جاًرح .هاذأو هشحف نم اهفاع مهللا :لوقيو اهحسع يب يبنلا لعجف مرو اهقنع يف

 .هّمَرَو بهذ يأ :صمخناف .حورقلا نم ندبلاب ج رخي
 اهنع درفت سايإ يأ تنب مرم هیفو ٥ دمحأ هاور :40/ عمحمبا يف يمثيملا لاق (۳)

 ت
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 يلع تقبطأف روباسينب تمم :لاق «ناسغ يبأ ةءابع نع ٤-

 اهدنع لق ةمعن يلع تمعنأ املك !يهلإ :ءاعدلا اذهب توعدف «ىمحلا

 دنع يركش لق نم ايف «يريص اهدنع لق ةيلبب ينتيلتبا املك و «يرکش

 نار نم ايو «ينبقاعي ملف يربص هئالب دنع لق نم ايو «ينلذخي ملف هتمعن

 .ينع بهذف :لاق !يرض فشكا ‹«ينحضفي ملف يصاعملا ىلع

 هدوعي لحجر ىلع لحد ٤ هللا لوسر نأ ؛هلظ سنا نع ٥-

 اكذلآ ف اتتا اكبر :اولوقت الأ» :4 هللا لوسر لاقف «عجو هب
 ت ے٣ رص 02

 ([٠١٠:ةرتل] 4 ج راكلآ بادَع انو ةََسَح ةّرخ الآ نو ةنسح

 :دمح لاق :لاق «تباث انثدح فرطم يبا ماس نب دمحم نع ٦-

 هتردقو هللا ةزعب ذوعأ هللا مسب :لق مث «يكتشت ثيح كدي عضف تيكتشا اذإ»

 نب سنا ناف «ارتو كلذ دعأ مث كدي عفرا مث ءاذه يعجو نم دجأ ام رش نم

 . "كلذب هثدح ل هللا لوسر نأ ینثدح كلام

 الأ !ةريره ابأ اي» :يَك هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع -۷

 (؟رانلا نم هللا هاجن هضرم نم هعجضم لوأ يف هب ملکت نم ‹«قح وه رمأب كربخأ

 ا ا ا ييت

 هيلع هرقأو f/. مكاحلا هححصو .حيحصلا لاحر نم هلبق نمو وهو ىجحي نب ورمع

 .طالحأ نم عومحج بيطلا نم عون :ةريرذ ءريغص جارح :ةرثب .يهذلا

 ۲۰۹٦۸/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 :يبهذلا لاقو .هاحرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۲٤٤/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)

 . حیحص
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 تاراضكلاو ضرملا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتک

 ¿ تيسمأ اذإو «سمت م تحبصأ اذإ كنأ ملعاف» :لاق «يمأو يبأب ىلب :تلق
 ءرانلا نم هللا كاجن كضرم نم كعجضم لوأ يف كلذ تلق اذإ كنإو «حبصت

 دابعلا بر ناحبسو تومي ال يح وهو تيميو ييحي هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ

 ءایربک اریبک ربکأ هللا لاح لک ىلع هیف اکر ابم ابیط ارٹک هلل دمحلاو ءدالبلاو

 يضرم يف يحور ضبقتل ينتضرمأ تنأ نإ مهلا «ناکم لکب هتردقو هلالجو انبر

 امك رانلا نم ينذعأو «ىنسحلا كنم هل تقبس نم حاورأ يف يحور لعجاف ءاذه
 ىلإف ‹كلذ كضرم يف تم نإف !ىنسحلا كنم مه تقبس نيذلا كءايلوأ تذعأ

 .«كيلع هللا بات ؛ابونذ تفرتقا دق تنك نإو «ةنجلاو هللا ناوضر

 ىیمحلا» 4 هللا لوسر لاق :لاق هلط م نافع نب نامثع نع -۸

 "(ةمايقلا موي رانلا نم نمؤملا ظح

 .اهنم فح ام ةدايعلا لضفأ :لاق «سواط نع -۹

 يلاكبلا فونو انأ بويأ يبأ ىلع تلحد :لاق «ديبز يبأ نع ٠١-

 مهللا :اولوق :لاقف !هفشاو هفاع مهللا :انلقف «لحرو رماع ينب نم لحرو

 .!هفشاو هفاعف ؛الحجآ ناک نإو «همحراو هلرفغاف ؛الجاع هلجأ ناک نإ

 ضرملاو ءاعدلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ۱١٠۹/۳: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)

 هدانسإ يف :لاقو ۸٥/١ لماكلا يف يدع نبا هججرخأ :تلق .فيعض دنسب تارافكلاو

 اذه ريغب فورعم نملاو ظوفح ريغ هدانسإ :لاقو ۲۸۷/۲ ءافعضلا يف يليقعلا هحرحأ (۲)

 ٤٤۸/۳: يف لاقو .ةحلاص ديناسأب ظافلألا ىف ةفلتخم ثيداحأ اذه يف يور دقو دانسإلا

 .اذه نم حلصأ دانسإب هجولا اذه یوری

- GAV - 



 تارظضكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

OC 

 هللا ىلتبا اذإ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛يلظ كلام نب سنأ نع ١-
 يذلا هلمع اص هل بتكا :كلملل قلك هللا لاق «هدسج يف ءالبب ملسملا دبعلا

 .'(همحرو هل رفغ هضبق ناو «هرهطو هلسغ هافش ناف «هب لمعي ناک

 حلاعي بيبطو هه ةيواعم دنع تنك :لاق «ةدرب يبأ نع -۲

 انبعل اذه لعف انبابش ضعب ول :هل تلقف «روضتي وهو هرهظ يف ةحرق

 :لوقي ي هللا لوسر تعم «هدجأ ال فأ ينرسي ام :لاقف .هيلع كلذ

 ."(هایاطخ ةرافك ناک الإ هدسج يف ىذا هبیصي ملسم نم ام»

  -۳٣يبلا تيتأف «تضرم :لاق هل ريبج نب تاوحخ نع 4

 !حصف هللا لوسر اي كمسحو :تلق «!تاوخ اي كمسج حص» :لاقف

 :لاق ؟اعیش هللا تدعو ام ! هللا لوسر اي :تلق «هتدعو اع هلل فأر :لاق

 ."(هتدعو امب هلل فف ؛ ری هسفن ثدحی وهو الإ ضرع ضیرم نم ام «یلب»

 يف يمثيملا لاقو .تاقث هتاورو ٠٤۸/١ دمحأ هاور 1٤۷/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق )١(

 .تاقث هلاجرو ۲۳۲/۷ یلعی وبأو ۲۹۸/۲ دمحأ هاور :۳۰ ٤/۲ عمحما

 هقفاوو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ٤۹۸/١ مكاحلا هجرحأ (۲)

 طسوألاو ٠١۹/۱۹ ریبکلا یف يناربطلا هاور :۳۲ عمحملا يق يمثيملا لاق .يهذلا هيلع

 جضيو ىولتي يأ :روضتي .حيحصلا لاجر دمحأ لاحرو 4۸/٤ دمحأو ةصق هيفو ١/۷

 .رضلا يأ روضلا رهظي :ليقو «نطبل ارهظ بلقتيو
 ياهلا قاحسإ نب هللا دبع هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور ۱۹٠/٤: عمحجا يف يمشيملا لاق (۳)

 لماكلا يق يدع نباو ٥ سودرفلا ق يمليدلا هجرحأ امك .يليقعلا هفعض

 .يهذلاو ٤٨۷/٣ مکاحلا هنع تكسو ٢
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 نارافكلاو ضرملا ةلاسر هجرلاو فوخلا بانك

 هقانلا ىأر اذإ ناك سابع نبا نأ ؛شايع نب ركب يبا نع ٤-

 .؟كبرل تيفو :هل لاق «ضرملا نم

 سيل «موي لك ىمري ضرغلا ةلزام متنأ امنإ :لاق «نسحلا نع ٥-

 ‹«لهح نم لهحو «لقع نم لقع «ةيمر هنم مكتباصأ دق الإ ةضرم نم

 طحت ال ةيمرلا ءيت تح

 ةدايعلا» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ و كلام نب سنأ نع ١-

 ۰ تقان قاوف

 ماقسألاب نمؤملا هدبع يلتبيل هنإ :لاق «فورعم نع ۷۷

 يلالحو يتزعو :ىلاعتو كرابت لوقيف «هباحصأ ىلإ وكشيف «عاجوألاو

 .ينكشت الف بونذلا نم كلسغأل الإ ماقسألاو عاحوألا هذهب كتيلب ام

 يف ىلتبي ملسم نم ام» :4ب هللا لوسر لاق :لاق هلط سنأ نع -۸

 . (هضرم يف هتحص يف لمعي ناک يذلا هلمع لضفأ هل هللا بتك الإ ؛ءالبب هدسج

 نم تارافكلاو ضرملا يف ايندلا يأ نبا هاور ۱۲٠١/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)
 ٠٤٣/٦ بعشلا يف يقهيبلا هاورو :يديبزلا لاق .ةلاهح هيف دانسإي سنأ ثيدح
 ةقانلا قاوف :سراف نبا لاق ‹فيفختلاو مضلاب :قاوف ۸٠/١. سودرفلا ف يمليدلاو
 بدن هيفو «ةقانلا يتبلح نيب يذلا نمزلا ردق يأ «بلحلا دعب اهعرض يف نيللا عور
 لاقو .ةحاح هل ضرعت دقو ضرملاب هلغشل ضيرملا دنع دوعقلا ليطي الف «ةرايزلا فيفخت
 .ةقانلا قاوف ردق ةدايعلا نمز يأ ًادتبملا ربح :قاوف :يبيطلا

 يف يليقعلاو ٠٠۲/١ راثآلا لكشم يف يواحطلا هجرحأ امك ٠٠١ مقرب هجيرخت مدقت (۲)
 .دايج ديناسأب قيرطلا اذه ريغ نم ثيداحأ بابلا اذه ينو :لاقو ٠۷١/۲ ءافعضلا
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر هجولاو فوخلا باتك

 موقب ك هللا دارأ اذإ» :لاق ي هللا لوسر نع هلا د سنا نع -۹

 .«مهالتب اریخ

 عادص» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ 4ظ يردخلا ديعس يأ نع ٠-

 ‹ةجرد ةمايقلا موي اهب هل هللا عفري ؛هيذؤي ءيش وأ ءاهكاشي ةكوشو «نمؤملا

 ."هبونذ هنع اهب رفکیو

 يكتشي وهو نسحلا ىلع انلخد :لاق «موثلك نب ةعيبر نع ١-

 .[٣:ءینال] € ںیمحزلآ محر تنو ٌرضلا ىنّسَم » :لوقي وهو «هسرض

 كاذ وكشي دکي مل یکتشا اذإ دمحم ناک :لاق «نوع نبا نع -۲

 .ءىشلا علطأ امبرو :لاق «دحأ ل

 .وکشی نایفس ناک :لاق ‹«دیعس نب ی نع -۴۳

 نسحلا ذوعي ب هللا لوسر ناک :لاق 4ظ سابع نبا نع ٤-

 :تاملكلا ءالؤهب قاحسإو ليعام“إ ذوعي ميهاربإ مكو بأ ناك» :لاقف «نيسحلاو

 ."(ةمال نيع لك نمو «ةماهو ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب امكذيعأ

 يقهيبلاو ۲۲۳/۷ دنسملا يف ىلعي وبأو ٠٠۲/۳ طسوألا يف يناربطلا هحرحأ «حيحص ثيدح )١(

 ٠۲۸/١. ةراتحملا يف ءايضلاو ٠۷١/۲ باهشلا يق يعاضقلاو ١٤١/۷ بعشلا يق

 هحجرحأ :تلق .تاقث هتاورو ايندلا يبأ نبا هاور ٠١١/٤: بيغرتلا يت يرذنملا لاق (۲)

 ٠١۸/۷. بعشلا يف يقهيبلاو ۳۹۹/۲ سودرفلا يت يمليدلا

 ملي ام :ةمالو .مومسلا تاذ ةيحلا :ةماملا ۱۲۳۳/۳١ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 .لبحخو نونج نم ناسنإإلاب
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 الأ» ك يبلا يل لاق :لاق بلف فوع نب نمحرلا دبع نع ٥9-

 نسحلا اهب ذوعأ انأو «قاحسإو ليعامإ اهب ذوعي ميهاربإ يأ ناك ةذوع كملعأ
 .'«يمر يمارل هللا رمأ ءارو ام رمأل ءاعد نمل ايعاد هللا يسح :لق «نیسحلاو

 ادعس داع 4 هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع يلع نب ىسوم نع -1

 سانلا بر سأبلا هنع بهذأ مهللا» :لاق مت «هل اعد مث هل ضرم يف هل

 لك نم كيتأي ءيش لك نم كيقرأ «تنأ الإ يفاش ال يفاشلا تنأ «سانلا كلم
 )۲( o ة3 صأا أ

 . (!هتوعد بجأو همقس فشاو «همسجو هبلق حصأ مهللا «نيع وأ دسح

 هذه» :لاق يي يبلا ىلإ ثيدحلا عفري هل سابع نبا نع -۷

 نم «ةماع اهلك هئامسأو ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ ءءاد لك نم ءاود تاملكلا

 يأ رش نمو «دسح اذإ دساح رش نمو ءةماللا نيعلا رشو «ةماعلاو ةماسلا رش

 بصو بصو :ولاقف «مهبر اوتأ ةكئالملا نم نوئالثو ةثالث دلو امو ةرتق

 نم ءب دمحم ةيقر مكبصوب اوحسماف «مكضرأ نم ةبرت اوذخ :لاقف «مهضرأب

 ."يدبأ حلفأ الف ادحأ اهمتك وأ ادفص اهيلع ذخأ

 .فيعض وهو عروم نب ميعن هيفو ۲٠۲/۳ رازبلا هاور ۱۸۸/٠١: عمحملا يف يمثيملا لاق )١(
 . ٤٤١/۲٤ ديهمتلا يف ربلا دبع نباو. ۴1۲/۳ سودرفلا يف يمليدلا هجرخا امک

 ,٠٠ .ع/١٠ ةنودملا ف كلام هحرحأ (۲)
 ٠٤٥/١( رصتخلملا) رازبلاو ٠٠٠/٤ ىلعي وبأ هاور ١٠١/١: عمجملا يف يمشيملا لاق (۳)

 يأ لار ةيقبو سلدم وهو ميلس يبأ نب ثيل هيفو ١11/١-.. طسوألا يف يناربطلاو
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

ESTO O O OLA O O OO AE E 5 و ا ی ا ت ت 

 ىكتشا اذإ ناك هنأ ؛ٍلب يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 . فت وأ ثفنو تاذوعملا هسفن ىلع أرق

 ءالي ىبلا ذوعأ تنك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۹

 «لعفأ تنك امك لعفأ تبهذ ءاهيف بيصأ ىتلا ةضرملا يف ناك املف

 بر سأبلا بهذأ :ةدملا يف ينعفني ناك اغنإ هنإف» :لاق «ينع يعفرا» :لاقف

 (!امقس رداغي ال ءافش فشا «تنأ الإ يفاش ال ءافشلا كديب «سانلا

 هذوع ضيرم ىلع لحد اذإ یب يبلا ناك :لاق بڪ يلع نع -۰

 . مالكلا اذه وحنب )۳(

 هبو ي يبلا ىلع تلحد :لاق بلف تماصلا نب ةدابع نع ١-

 :تلقف «يشعلاب هيلع تلحد مث «هللا الإ هتدش ملعي ال ام عجولا نم

 هتدش ملعي ال ام عجولا نم كبو ةادغلاب كيلع تلحد ينإ !هللا لوسر اي

 يناقر طلا ليربج نإ» :لاقف ‹«تأرب دقو ىشعلاب كيلع تلحد مث هللا الإ

 هللا مسب» :لاق ! هللا لوسر اي ىلب :تلق «!؟ةدابع اي اهكملعأ الفأ ةيقرب

 .(«كيفشي هللا ‹نيعو دساح لک دسح نم كيفشي « هللاو كيقرأ

 ٠۷۲۳/٤. ملسمو ۱۹۱۱/٤ يراحخبلا هج رخ «حیحص ثیدح (۱)

 .۲۲۹/۷ نابح نبا هححصو ۲٦۰/٦ دما هحرحا (۲)

 .نسح ثیدح :لاقو 011/ يذمرتلا هجرحا (۳)

 ٥۳. :مقرب هجیرخت مدقت )٤(
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجولاو وخلا بانك

 ئ يبلا ىلإ يمأ يب تبهذف « يفك رهظ قرتحاف «ردق نم ايش تلوانت

 ريخ تنأو فشا «سانلا بر «سأبلا بهذأ» :لوقيو ‹« ثفنيو يقري لعجف

 “ءامقس رداغي ال ءافش» لاق هنأ كشأ :ةبعش لاق (يناش

 اذإ ل اهابأ يقرت ةمطاف تناك :لاق هظ د كلام نب سنأ نع - ۳

 «سانلا بر سأبلا بهذأ هللابو هللا مسب «ةرتف وأ همظع يف اريسكت دجو

 محرأ اي امقس رداغي ال ءافش كؤافش الإ ءافش ال فاشلا تنأو فشا

 . لفتت الو خفنت تناکف !نيمحارلا

 انأو ل هللا لوسر يلع لحد : لاق بط 5 نافع نب نامثع نع - ٤

 هل نكي ملو دلوي ملو دلي ل يذلا دمصلا دحألا هللاب كذيعأ)» :لاقف «ضيرم

 !نامثع ایر :لاق «موقي نأ دارأ املف «تارم عبس «!دجت ام رش نم دحأ اوفک

 اهتم رخ تذوعت امف اھب ذوعت

 نم ام» :لاقف ءايلع داع ي هللا لوسر نأ ؛ هل يلع نع ٥

 ميظعلا هللا لأسأ :هنع هللا ففخ لإ ؛تاملكلا هذهب ذوعت «هلجأ ضقي ل ضيرم

 دمحأ لاجرو ۳٠٤/۲٤ يناربطلاو ۲۰۹/۲ دمحأ هاور ٥ عمحما يت يمشيملا لاق )١(

 ۲٤۱/۷. نابح نبا هححصو .حيحصلا لاحجر

 .ظوفحم ريغ سنأ نع ريثك نع ىوري ام ةماع :لاقو ٠٤/١ لماكلا ف يدع نبا هجرحأ (۲)

 ه١ مقرب ةليللاو مويلا يف ينسلا نبا هاور ۲٠۹/۲: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 لاقو .نسح دانسإب نافع نب نافع ثيدح نم ةيعدألا يف يقهيبلاو ۱۳۲٤/۲١ يناربطلاو

 هفرعأ ملو نایح نب یسوم هخیش نع ربیکلا يا ىلعي وبآ هاور ۱۱۰/٥: عمحا يت يشف
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 تارافكلاو ضرملا ة ةلاسر اجولاو فوخلا بانك

 . هيلع اهددري رارم عبس !كيفشي نأ ءميظعلا شرعلا بر

 تيأر ذإ برام ضرأبل ينإ :لاق هلظ د رضخلا يحخأ رماع نع ٦-

 وهو هيلإ تسلجف ي هللا لوسر :ليقف ؟اذه ام :تلقف «ةيولأو تايار

 «هباحصأا هلوحو هيلع سلاج وهو ءاسك هل طسب دقو «ةرجش لظ يف
 ءهنم هللا هافاع مث ءمقس هباصأ اذإ نمؤملا دبعلا نإ» :لاقف «ماقسألا اوركذف

 قفانملا نإو ‹هرمع نم لبقتسي اميف هل ةظعومو «هبونذ نم ىضم امل ةرافك ناك

 الو هولقع ميف يردي ال هوقلطأ مث ءهلهأ هلقع ريعبلاك ناك «يفوعو ضرم اذإ
 ام وأ» :لاق ؟ماقسألا ام !هللا لوسر اي :لحر لاقف «هوقلطأ ميف يردي

 ٣(انم تسلف ءانع مقف» :لاق .ال :لاق ؟(طق تمقس

 ناک و- ةبعثم نب ديوس ىلع اولخد :لاق «يميتلا نايح يبأ نع -۷

 ام ‹كؤادف يسفن :هل لوقي هلهأو - نط هللا دبع باحصأ لضافأ نم

 °فقارحلا تيلب :فيعض هل توصب اهباحأف :لاق ؟كيقسن ام ؟كمعطن
 .رفظ ةمالق هنم ينصقني هللا نأ ينرسي ام هللاو «ةعجضلا تلاطو

 لوسر ينداعف «يانيع تدمر :لاق هل مقرأ نب ديز نع -۸
 )ا هلا

 .سابع نبا ةياور نم ٠۷١ مقرب مدقت دقو ٠۳۲٠/۲ ءاعدلا يف يناربطلا هجرحخأ )١(
 .مسي مل وار هيفو ۱۸۲/۳ دواد وبا هاور ۱٤۹/٤: بیغرتلا یف يرذنملا لاق (۲)
 .هفقارح تربد «هتعجض تلاط اذإ ضيرملل لاقيو كرولا سأر يهو ةبجحلا مظع :ةفقرحلا (۴)

 :دمرلا .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ٤۹۲/١ مكاحلا هحرحأ )٤(

 .اهخافتناو نيعلا عجو
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 نارافكااو ضرملا ةلاسر دجرلاو فوخلا تانک

 رهركت الو 3 هلا لوسر لاق :لاق هل د رماع نب ةبقع نع ٩۹-

 '«يهيقسيو مهمعطي هللا ناف «بارشلاو ماعطلا ىلع مكاضرم

 ‹«هومحت الف ءيشلا مكضيرم ىهتشا اذإ :لاق هل رمع نع ٠-

 .هيف هءافش لعجیل «كلذ هاهش اغإ هلا لعلف

 موي ةيفاعلا لهأ دوي» : هللا لوسر لاق :لانق هه د رباح نع ج ۲۰١

 . "البلا لهأ باوث نم نوري ام «ضیراقلاب تضرق مهدولج نأ ةماقا

 مث «هتأرما ديلولا نب ب دلاح قلط :لاق «مزاح يبا نب سيق نع - ۲۰ ۲

 :لاق ؟اهتقلط ءيش يأل !ناميلس ابا اي :هل ليقف ءءانثلا اهيلع نسحأ

 .ءالب يدنع اهبصي م نكلو « ينعاس الو اهنم ينبار رمأل اهتقلط ام

 نم ةأرما لك هللا لوسر داع :تلاق «ةيعازخلا ةمطاف نع - ۴۳

 يب تحرب دق !هللا لوسر اي ريخب :تلاق (؟كنيدجت فيك» :لاقف «راصنألا

 ناسنإلا ثبخ نم بهذت اهنإف ؛يربصا» : هللا لوسر اه لاقف «مدلم مأ

 .«ديدحلا ثبخ نم ریکلا بهذي امک

 ثيدح :لاقو ٤۹۲/۱ مکاحلاو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۳۸٤/٤ يذمرتلا هجربحأ )١(

 .يهذلا هيلع هقفاوو .هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص
 يأ :تضرق .۱۸۰/۷ بعشلا ف يقهيبلاو ٠.۳/٤ يذمرتلا هحرحأ «نسح ثنيدح (۲)

 ةاور هتاورو ٠٠٠١/۲٤ ريبكلا يف يناربطلا هاور ٠١۲/٤: بيغرتلا قي. يرذنملا لاق (۳)

 .حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور ٠١۷/۲: عمحما يف يمثيملا لاق .حيحصلا
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 تارافكلاو ضرملا تسد اجرلاو فوخلا باتك

 يبأ تنب هللا دبع مأ ىلع تلحد :لاق بط ةريره يأ نع ٤-

 مأ ىلع تلحد ينإ !ةريره ابأ اي :تلاقف «ىوكش نم اه ادئاع بائذ

 تعم :تلاقف «يدي ىف ةحرق ىلإ ترظنف «ىوكش نم اهدوعأ ةملس

 ؛هللا اههركي ةقيرط ىلع ناكو ءءالبب ادبع هللا ىلتبا ام» :لوقي ُب هللا لوسر

 ريغب ءالبلا نم هباصأ ام لزني م ام ءاروهطو هل ةرافك ءالبلا كلذ هللا لعج الإ

 .'(هفشك يف هللا ريغ وعدي وأ «هللا

 ةهضرم يت ةيلاعلا يأ ىلع تلحد :لاق «ةمالس نب رايس نع - ٥

 .لحجو زع هللا ىلإ هبحأ يلِإ هبحأ نإ :لاقف «هيف تام يذلا

 :لك هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠٦-

 ‹ةئيطخ هب هنع طحو «ةنسح هب هل هللا بتک الإ ؛قرع نمؤم ىلع برض ام»

 . (ةعيس هب هنع احمو

 اضيرم داع نم» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۷

 نم تأوبتو «كاشمم باطو تبط نأ :ءامسلا نم دانم ىدان ؛هللا يف اخأ راز وأ

 "هلزام ةنجلا

 . ٤۳ :مقرب هجرخت مدقت (۱)
 دانسإب ٥٦/۳ طسوألا يق يناربطلاو ايندلا يأ نبا هاور ٤١/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق ()

 طظفاحلا لاقو .حيحص :يهذلا لاق :تلق .دانسإلا حيحص :لاقو ٤۹۸/١ مكاحلاو نسح
 .نسح هدانسإ ٤/۲ ٠١: عمجما يف يمثيملا لاقو .ديح هدانسإ ٠١١/١٠١: حتفلا يف

 نابح نبا هححصو هنسحو "1/4 يذمرتلا اور ۰ حتفلا يف ظفاحلا لاق (۳)
 ى
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 اموق نأ ؛ماشلا لهأ نم لحر نع ماشه يأ نب ىح نع ۸ ٠-

 ضيرملل نإ :رجاهملا لاقف «نيرحاهملا نم لحر مهيفو اضيرم وداع

 يف لمعي ناك ام لثم رجألا نم هل بتكيو «ملقلا هنع عفري :اعبرأ

 نإف ءاهحرختسيف هلصافم نم لصفم ين ةئيطخ لك ضرملا عبتيو «هتحص
 :ضيرملا لاقف :لاق «هل اروفغم تام تام نإو «هل اروفغم شاع شاع

 .!اعجطضم لازأ ال مهللا

 تاحت ضيرملا» :لوقي ي يبلا عم هل زرك نب دسأ نع -۹

 رجشلا قرو تاحتب امک ہایاطخ

 . (ءاملاب اهوشفاف

 يف اوبغأ» : هللا لوسر لاق :لاق هه ۶ هلل دبع نب رباح نع = ۱۱

 “"«ابولغم نوكي نأ الإ اوعبرأو ةدايعلا
 ٠ ي

 نسح :ينابلألا خيشلا لاق ۳٤١ :مقر بدألا

 ايندلا يبأ نباو ۷٠/٤ هدئاوز يف دمحأ نب هللا دبع هاور 1٤۸/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق )١(

 ٠٠٠/١ ریبکلا يف يناربطلاو دمحأ هاور ۳٠٠/۲: عمجملا يف يمثيملا لاقو .نسح-دانسمإي

 نكلو ۲٠۹/٤ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو عماجلا يف يطويسلا هنسحو .نسح هدانسإو

 نأ ؛يوغبلاو ىلعي يبأ ىلإ هتبسن داز ام دعب ليجعتلا قو ۳/١ ةباصإلا ق ظفاحلا صن

 .ملعأ ىلاعت هللاو .زرك نب دسأأ هيبأ دحج نيبو هللا دبع نب دلاح نیب عطقنم هدانسإ

 ۲۰ :مقرب هجیرخت مدقت (۲)

 یلعپ وبأو ضرما باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور :۱۲۲۲/۳ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )۳)
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

UCSC GS CSO EN NONGENRTENSOTOENONOEROONOESTENRTEDSOESNG 

 تددزا امف ةنس ةرم ضيرملا ةدايع :لاق بف سابع نبا نع -۲

 فشتسا :هل لوقنف «يمايلا ديبز دوعن انك :لاق «نايفس نع -۳

 .!يل رح مهللا !يل رح مهللا :لوقيف « هللا

 هباصأ دق مثيخ نب عيبر ناك :لاق «ةرم نب ورمع نع-٤

 عطتسي ملف هدي عفرف «هتیخ ىلع یرج ءام هيف نم لاسف :لاق «''جلاف
 :لاق مث «عيبر هظحلف «هنع هحسمف زعام نب ركب هيلإ ماقف «هحسمب نأ

 .هللا ىلع مليدلا ىتعأب يب يذلا اذه نأ بحأ ام هللاو !ركب ابأ اي

 نم دبعلا يلتبا اذإ» :لاق ي هللا لوسر نع هي ةريره يبا نع ٥-

 ينكشي مو اريخ لاق نإف «يدبع ايتئا :لاقف «نيكلم هيلإ هللا لسرأ ايندلا لهأ
 هضبقأ انأ نإو ءهمد نم اريخ امدو ء«همحل نم اريخ امحل هتلدبأ ؛هداوع ىلإ

 .«لمعلا فنأتسیلف ‹هقاثو نم هتقلطأ انأ نإو «ةنجلا هل تبجوأ

 ينثدح :هلظ كلام نب سنأل تلق :تلاق «ءاقرزلا ةيم نع ١-

 ٠٠٤/۱۱ خیراتلا ف بیطخلا هحرحأو :تلق .فيعض هدانسإو رباح ثیدح نم

 عمجلا ماهوأ حضوم يف بيطخلا هجرحخأ سنأ نعف :لوألا امأ ؛نادهاش ثيدحللو

 اهركذ .دانسإلا لوهحب :هيف لاقو دنسملا يف يوغبلا هجرحأ نامثع نع :يناثلاو ۲

 .يقارعلا ىلع يديبزلا

 .هقشب بهذيف ناسنإلا ذحأي حير :حافلا )١(

 .۷۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۲)
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 تارافكلاو ضرملا:ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

 لوسر تعمم :لاقف ءب هللا لوسر نيبو كنيب لاحرلا هلوادت م اثيدح

 ۲ ترم سج ال اجرا یل ضو ضيراا نتاع تإ :لوقي 4 هل

 وكشي ال يعبرلا دلا ناك :لاق «كيرد يبأ نب گن ۱۸

 ع اخنپ بهذف بنحلا تاذ هتباصأف « یکتشاف :لاق «دحأ ىلإ دج ام

 ءاهکر دتساف :لاق ‹«عحو نم نئی ال ناک و «اهدنع ناف :لاق ءامد عاخناف

 .هب ينتيلتبا عجو ىلع نئأ نأ يدنع كؤازح اذه ام يفإ :لاقف

 نإ :لوقي هي هللا لوسر تعم :لاق هط ض ءادردلا يبأ نع - ۲۱۹

 هبنذ نم هيلعو هناعدي امف «دحأ لثم هبنذ نإو «نمؤمل اب نالازي ال ةليلملاو ىمحلا

 ۸ لدرخ نم ةبح لاقثم

 سنأ نع هجيرخت مدقتو ٤۳/۳ سودرفلا يف يمليدلاو ٠٠٠/١ یش ی ترا ہلا یر

 1١. :مقرب قيرطلا هذه ريغ نم
 ٠١۲/١۹ ریبکلا يت يناربطلاو ٠٦۰/۳ دما هاور :۲۹۷/۲ عح يف يمشيملا لاق (۲)

 ثيدح نم دمحألو ١٠١/١٠١: حتفلا يف ظفاحلا لاقو .نسح هدانسإو ١ طسوألاو

 .نسح دانسإب دمهحأ هاور :۱ ٦٦/٤ بيغرتلا يف يرذنملا لاقو .نسح دنسب بعك
 .نطبلا بقثت ةلع يهو ةليبدلا يأ (۳)

 .ةماخنلاك ناسنإلا هلفت ام وهو «ةعاحنلا نم :عاحخني )٤(

 )٥( :مقرب هجرخت مدقت 3
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 اعد اذإف ءاجث هيلع هجثو ءابص ءالبلا هيلع بص «هيفاصي نأ دارأو ءادبع هللا

 نأ امإ :كتيطعأ الإ ائيش ينلأست ال «يدبع كيبل :هللا لاق !هابر اي :لاق دبعلا

 .'«كل هرخدأ نأ امإو كل هلجعأ

 مهقزرو ءايبنألل ءالبلا هللا لح اإ :لاق «هبنم نب بهو نع -۱

 لمقلا ناكف «هعردتيف فوصلا نم بوثلا ذخأي مهدحأ ناك «ربصلا

 دق نوكي نأ ةفاخ اوعزف ؛ءاخرلا نم ءيش مهءاج اذإف «هنم طقسي

 [1:تايداملل دونکل ےهشرل لسنا وا » :يرصبلا نسحلا نع ۲١-

 .معنلا ىسنيو تابيصملا ركذي :لاق

 ثدحت ال نأ ربصلا نم :لاق «ءاهقفلا ضعب نع نايفس نع ٣-

 .كسفن يکرت الو ‹كعحجوب الو كتبيصحم.

 اذإ !نمؤملل ابجع» :لاق يي هللا لوسر نأ ؛ياط دعس نع ٤-

 ملسملا نإ ربصو بستحا ةبيصم هتباصأ اذإو ءركشو هللا دم ريخ هباصأ

 .(هيف ىلإ اهعفري ةمقللا يف ىتح «ءيش لك يف رجؤيل

 يف يناهبصألل هتبسن دازو ۲٠۷٠/١ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا هدافأ «فيعض هدانسإ (۱)
 ١١٠١١۷ عماجلا يف يطويسلا هبسنو ۲١٠/١ سودرفلا ف يمليدلا هجرحخأ امك .بيغرتلا

 .ريثكلا بصلا :جفلا .يناربطلا ىلإ ۸٠/١ فشكلا يف ينولجعلاو 1۸١١ زاكلا بحاصو

 يمثيملا لاق ۷۷/١. ديمه نب دبعو ۲۹/١ دهزلا يف كرابملا نباو ۲۹/۱ يسلايطلا هجرحأ (۲)

 يف :دازو ٠۷۹/٦ طسوألا يف يناربطلاو ديناسأب ٠۷۷/١ دمحأ هاور ۹٥/٠١: عمجلا يف
 “ص
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك
EBSD SSSA TT, ERS (OF EBS 

 «محي وهو لب هللا لوسر ىلع تلحد :لاق ظ هللا دبع نع - ۲٥

 كعوتل كنإو !كامح دشا ام !هللا لوسر اي :تلقف «هیلع يدي تعضوف

 سيل هنإ امأ «مكنم نالجر كعوي امك كعوأ ينإ «لجأ» :لاق .ادیدش اکعو

 طحي امك هاياطخ هنع هللا طح الإ ؛اضرم ضرب ةنمؤم ةمأ الو نمؤم دبع نم

 «اهقرو رجشلا نع

 نإ» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق «معطم نب ریبج نب دمحم نع -۹

 ."(هل وه بنذ لک هنع رفکی یتح مقسلاب هدبع يلتبي هلل

 ال اثالث همتكف ءالبب يلتبا نم :لاق «يرصبلا نسحلا نع -۷

 .هتمحر هب هللا هباثأ ؛دحأ ىلإ هوکشب

 :هل تلقف 4 بعك نب يبأ تيقل :لاق «دايز نب عيبرلا نع - ۲۲۸

 [٣۲٠:هسل] 4 هب رَ اوس لمعي نم :ينتنزحأف هللا باتک يق ةيآ تأرق

 ةرعذ ةبيصم هبيصت ال نمؤملا نإ ؛ىرأ ام هقفأ الإ كبسحأ تنك ام :لاقف

 ي

 لك يف رجؤي :لاقو ۱۷۹/٤ رازبلاو .هيف ىلإ اهعفري هتسلكأ يف تح نمؤملا رجؤي لك
 كلذكو حيحصلا لاحر اهاحر دمحأ ديناسأو .هتأرسما يف ىلإ اهعفري ةمقللا ىتح هرمأ

 .حيحصلا لاحجر اهلك اهاجرو ديناسأب دمهحأ هاور :۲۹/۷ يف لاقو .رازبلا ديناسأ ضعب

 .ينابلألاو ۲۲۲/۳ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو

 .۲ :مقرب هججرخت مدقت (۱)

 ثيدح :لاقو ٤۹۸/۱ مکاحلا هجرخأ ةريره يأ نع الوصوم ءاج نكلو «لسرم ثيدح (۲)

 معطم نب ريبج نعو .يبهذلا هيلع هقفاوو .هاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحبص

 ۳٠۷/۸. طسوألاو ۱۲۹/۲ ریبکلا يف يناربطلا هجرحأ
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر
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 .رثكأ هللا وفعي امو «بنذب الإ "قرع جألتحا الو «ةلمن ةت الو
 اعجو دشا الحر تیأر ام :تلاق ءاهنع هللا یضر ةشئاع نع -۹

(COG 

 يإ ! هللا لوسر اي :تلق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 !هللا لوسر اي :تلاق «؟ةشئاع اي يه ام و» :لاق .نآرقلا يف ةيآ دش ملعأل
 بیصي ام اذهر) :لاق ١] ۲ :ءاسنلا] 4 هب رم ا٤س لمعي نم :ةيآلا هذه يه

 ."(«اهبكني ةبكَنلا ىتح نمؤملا دبعلا

 :كل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 اهب هنع طحو ءةجرد اهب هللا هعفر الإ ؛اهقوف امف ةكوش ‹نمؤملا بيصي ام»

 . (ةئيطخ :

 :لاق ييي هللا لوسر نأ ؛هلظ مزح نب ورمع نب دمحم نع -۲

 ماق اذإ مث ءاهيف عقنتسا هدنع دعق اذإ ىتح ةحرلا يف لازي الف ًاضيرم داع نم»
lia۰ ب  (o) 

 (عجري یقح اھیف ضوخي لازی الف هدنع نم

 .بارطضالاو ةكر حلا :جالتحالاو .ةلمن ةصرق يأ ةلمن ةبنو )١(

 .۷-۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۲)

 . ۱۲١ :مقرب هجیرخن مدقت (۳)

 )٤( :مقرب مدقت «حیحص ثیدح ٠۲٤.

 هلاحرو ۲۷٠۴/١ طسوألاو ريبكلا يق يناربطلا هاور :۲۹۷/۲ عمحجلا يف يمثيملا لاق )١(
 هجرحأ امك .برقأ نسحلا ىلإ هدانسإو 1٦1/٤: بيغرتلا يق يرذنملا لاقو .نوقتوم

 س
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر هجرلاو فوخلا بانك

 الو نمؤم نم ام» :ل هللا لوسر لاق :لاق هه رباح نع -۳

 “(هاياطخ هنع طح الإ ًاضرم ضرمب ةملسم الو ملسم الو ةنمؤم

 يلتبي هللا لازي ام» :لاق ل هلا لوسر نا ؛راسي نب ءاطع نع ٤-

 .(بلَذ هل امو هاقلي یقح دبعلا

 اذإ» لد ا د لرز ا اعلا ىضر ةشئاع نع - °

 ٠ «دیدحلا ثب ج ٠ صاخب امك كلذ هلأ ؛نمؤلا ىكشا

 ا ا طو یی طع نہ مسالا نع عاف نع ۳٦

 :عفان لاق «ءاملاب اهوئفطأف منهج حيف نم ىمحلا نإ :لاق ل هللا لوسر

 .!ّرخَرلا اتع فشكا مهللا :هب تناك اذإ لوقي هه ذ رمع نبا ناکو

 الأ :هلك سابع نبا يل لاق :لاق «حابر يبا نب ءاطع نع -۷

 ٤
 تأ ءادوسلا ةأرملا هذه :لاق .ىلب :تلق ؟ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرا

 ّ ۴ 5 ,i 2o تص ع 9ھ ەھ 8 ۰ ۳ ٤

 نإ كلف» :لاق .يل هللا عداف «فشكتأ ينإو ع َرْصأ يإ :تلاقف يب يبلا

 يڪ
 ٥۹/٤. یربکلاو ۱۲/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۱۱۹/۱ دیمح نب دبع

 )١( :مقر بدألا يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ٠٠۸ نابح نبا هححصو ۱۸4/۷

 عمحلا يف يمثيملا لاقو ۲/ :۳٠٠دمحأ هاور ۳/ ۳٠٠ىلعي وبأو  ۲٠٠/٤لاحرو رازبلاو

 .حيحصلا لاجر دمخحأ

 .هجرحخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثیدح (۲)
 ٩۰ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 .باذعلا يأ :رْحَرلا ١١١. :مقرب هجيرخت مدقت )٤(
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اج رلاو فوخلا باتت باتک

 عداف فشكتأ ينإ :تلاق «كيفاعي نأ هللا توعد تئش نإو ءةنجلا تربص

 . اه اعدف .فشكتأ الأ ىلاعت هللا

 اضرم ضرمي دبع نم ام» :لاق ييي يبلا نع هظ ةريره يبأ نع -۸

 نأ ةنسح نم لمع امو ءائيش اهبتكي ال ةئيس نم لمع ام :كلملا هللا رمأ الإ

 حیحص وهو لمعي ناک ام ریخلا نم هل بتکی ناو «تانسح رشع هل اهبتکی

 ."«لمعي م نإو

 -ةفيذح دنع تناك و- هتمع نع ةفيذح نب ةديبع يبا نع -۹

 مث ةرجشب قلعف ءاقسب رمأف «ةديدش ىمح يي يبلا تذحأ :تلاق

 تنأ :انلقف «هيلع انلخدف :تلاق «هداؤف ىلع رطقي لعجف «هتحت عجطضا

 .كنع فشكي هللا عداف !كتذآو ىمحلا كيلع تدتشا دقو هللا لوسر

 “"«يهنولي نيذلا م ءمهنولي نيذلا م ءءايبنألا ءالب سانلا دشأ نإ» :لاقف

 هذه نم يلإ بحأ ضرم نم ام :لاق هه ةريره يأ نع ٠-
 هطسق لصفم لک يطعي كك هللا نإو «لصفم لك يف لحدت اهنإ «یمح ا
 .رجالا نم

 .۱۹۹ ٤/٤ ملسمو ۲۱۲۰/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)
 لاقو .فيعض هدانسإو ١٠٤/١١ ىلعي وبأ هاور ٤۰۹/٤: فاحتإلا ف يريصوبلا لاق (۲)

 .فيعض وهو رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع هيفو ىلعي وبأ هاور ٤/١ ۳٠: عمحما يف يمثيملا
 ٠١/٤١. سودرفلا يف يمليدلا هحرحخأ امك

 ٦. :مقرب هجيرخت مدقت (۳)
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 نارافكلاو ضزلا ةلاسر لجرلاو فوخلا باتك

 يباب :تلقف ي يبلا ىلع يدي تعضو :لاق هبط رمع نع -۱

 ءالبلا انل فعاضي كلذك انإ» :لاقف -مومحم ذئموي وهو- ؟كرحأ ام يمأو

 .(رجألا ال فعاضي امک

 .ثالث دعب ضيرملا ةدايع :لاق «يقرزلا شايع يبأ نب نامعنلا نع - ۲

 اک لوسر لاق .ةيفاعلا بحل انإ هللاو و الات ؟اوضرق الأ نوبحتأ

 . للا هرك ذي الأ مك دحأ ريخ امو»

 نمؤم نم ام» :لوقي لب هللا لوسر تعم :لاق ل رباح نع - ٤

 ٠ هااطخ نم هلا صق الإ ؛اضرم ضر ةملسم الو ملسم الو ةنمؤم الو

 (؟تنأ نم)» :لاقف 2 يبلا ىمحلا تتأ :لاق هبط د رباج نع - 4

 مهتتأف :لاق .معن :تلاق «؟ءابق لهأ ىلإ يدتهت» :لاق «مدلم ما انا :تلاقف

 انيقل ام !هللا لوسر اي :اولاقو «هيلإ اوكتشاف ؟ةدش اهنم اوقلو ءاومحف

 متئش نإو «مكنع اهفشكف مكل هللا توعد متئش نإ» :لاق «ىمجلا نم

 .اروھط نوکت لب ءال :اولاق (؟اروھط مکل

 .٠:مقر ديعس يبأ نعو ۹مقرب ةشئاع نع مدقتو ١1 دهزلا يف مصاع يأ نبا هوحن جرحأ (۱)

 دمحم نب قاحسإ هدانسإ يفو ايندلا يبأ نبا هاور 1٤٦/٤: بيغرتلا ىف يرذنملا لاق (۲)

 .هظفح ءاسف فك قودص :ظفاحلا هنع لاق :تلق .يورفلا

 .۲۳۲ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 عمحما يف يمثيملا لاقو .حيحصلا ةاور هتاورو ۳٠١/۳ دمحأ هاور ٠١١/٤: يرذنملا لاق (£)

 ص
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 ‹نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ ضعب نع ةدرب يبأ نع - ٠
 انادحإ نأ ول :تلق «قافأ املف «هيلع دتشاف هك هللا لوسر یکتشا :تلاق

 هيلع دتشي نمؤملا نأ نيملعت ال وأ» :لاق ءاهيلع دحت نأ تيشح اذه تلعف

 .(هایاطخ نم هنع طحیل ؛هعجو

 .(هلک هبنذ كلذب هنع رفكي ىتح مقسلاب هدبع

 كلملا لاق «بنذأف عزح اذإ ضيرملا نإ :لاق «نارمع يبا نع ۸

 .بتكت ال :لامشلا ىلع يذلا كلملل نيميلا ىلع يذلا

 ءهدسح يف ىلتبا بط نيصح نب نارمع نأ ؛نسحلا نع -۹

 نم مُڪبصأ آمو $ :التو «رثكأ هللا وفعي امو «بنذب الإ هارأ ام :لاقف

 .!.:ىرردل] 4 کیدا تَبسَك امف ةبیصُم
 ام») :لوقي ي ىبلا تعم “لاق هبط ملسألا ةديرب نع ٠-

 ىدحإل الإ -ةكو شلا ركذ ىتح- اهقوف امف ةبكن نيملسملا نم الجر باصأ

 وأ «كلذ لشعب الإ هل رفغيل نكي م ابنذ بونذلا نم هل هللا رفغيل امإ :نيتلصخ

 . "كلذ لثمب الإ اهغلبيل نكي مل ةمارك ةماركلا نم هب غلبي
o... 

 نبا هححصو .حيحصلا لاحجر دمحأ لاجرو ٤0۸/٣ ىلعي وبأو دمحأ هاور ۲

 . ۱۹۷/۷ نابح

 ۲٠۷/۲ تاقبطلا ف دعس نباو ۲٤۱/١۷ دهزلا ق: دانه هجحرحخأ «حيحص ثيدح (۱)

 ۲۲٢. :مقرب هججرخت مدقت (۲)

 ١١۳/۷. بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ «فيعض هداتسإ (۳)
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 تارافكلاو ضزملا ةلاسر
SONGS 

 اعد اذإ ناك هنأ ؛يي ىنلا نع هل كلام نب سنأ نع ١١-

 الإ يفاش ال فاشلا تنأ .فشاو سانلا بر سأبلا بهذأ» :لاق «ضيرملل
۱( 

 (تنأ

 موي ىمح متك نم» :لاق -هعفر- رابجلا دبع نب ديعس نع -۲

 رتسو ‹راتلا نم ةءارب هل بتكو ءهمأ هتدلو مویک هبونذ نم هللا هجرخأ ؛هباصأ

 ."ايندلا يف هيلع هللا ءالب رتس امک هيلع

 وهو ةماخنلا يذ ىلع لحد لَ يبلا نأ ؛ناطقلا بلاغ نع -۴

 نإ :رتخا» :لاق !هللا لوسر اي عبس ذنم :لاق ؟مك ذنم لاقف «كوعوم

 مويك اهنم جرختف ؛اثالث تربص تئش نإو «كيفاعي نأ كل هللا توعد تئش

 ."” إلا لوسر اي ربصأ لب :لاق «كمأ كتدلو

 :لاقف كب يبلا لحجر ىتأ :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع ٤-

 لوسر لاقف .يلام بهذو « يمسح مقسو «ينس تربک ! هللا لوسر اي

 اذإ هللا نإ ءهنم ًأزري ال لام يف ريخ الو «یلیی ال دسج يف ريخ ال) ل هللا

 . («هربص هالتبا اذإو «هالتبا ادبع بحأ

 ۲٠٦۷/۰. يراخبلا هجرحأ «حيحص ثیدح (۱)

 .هجرخ نم ىلع فقأ ملو .فيعض :ظفاحلا لاق «راببا دبع نب ديعس هدانسإ فو «لسرم ثیدح (۲)
 هدانسإ فو تارافكلاو ضرملا يف ايندلا يبأ نبا هاور ٤۱۸/۲: ةباصإلا يف ظفاحلا لاق (۳)

 .هما فرعأ ال ةماخنلا وذو «هلاسرإ عم فعض
 تارافكلاو ضرملا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ۲٦۸/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٤(

 ك ١
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 تارافكلاو ضرملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 باصأ ام» :لاق ي ىنلا نأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-

 .(هل ةرافك تناك الإ ؛اهقوف امف ةكوش نم ملسلملا

 ضیرم نم ام) :لاق ب هللا لوسر نأ ؛ةصفارف نب جاجح نع ٣٣٨-

 نكسم تنأ الإ هلإ ال !نايدلا كلملا نح رلا سودقلا كلملا ناحبس :لوقي

 .(ىلاعتو كرابت هللا هافش الإ ؛ةرهاسلا نويعلا مينمو ءةيراضلا قورعلا

£ © £ 8 # # $ 

 تارافكلاو ضرملا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا مناخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 ي

 ايش هنم باصأ يأ :هلام ًازر ٤١١/١ نيوزق رابخأ ق ينيورقلا هدروأ امك .نيل هيف دانسإي

 .۲۳۱ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 يف يرذنملا لاق .فيعض :ظفاحلا لاق «نيعأ نب ميهاربإ هدانسإ يقو «لسرم ثيدح (۲)

 .الضعم اذكه ايندلا يبأ نبا هاور ۱۱۸/٤: بيغرتلا
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطبا ةلاسر

 رطملا باب

 رطم لل هللا لوسر عم نحو انباصأ :لاق هه > كلام نب سنأ نع ١-

 لوسر اي لقف :لاق ءرطلا نم هباصأ ىتح هيو نع ل هلا لوسر رَ
 :I هبرب دهع ثیدح هنإ») :لاق ؟اذه تعنص ٤ ! هللا

 ةباصع يق ءاحطبلاب تنك :لاق هل بلطملا دبع نب سابعلا نع -۲

 نوُّمَسُ ام» :لاقف ءاهيلإ رظنف ءةباحس هب ترف لت هلا لوس
 «ناتعلاو» :لاق .نرملاو :اولاق «"فرَاو» :لاق .باحسلا :اولاق (؟هذه

 نإف» :لاق .يردن ال :اولاق «؟ضرألاو ءامسلا نيب ام دعب نوردت لهف» :لاق

 كلذك اهقوف ءامسلا مث ءًأماع نوعبسو ةثالث وأ نانثا وأ دحاو امإ امهنيب ام دعب

 ءام نيب ام هالعأو هلفسأ نيب ءام رحب عباسلا قوف مث = تاومس عبس دع یتح-

 ءامت نيب ام لثم ٌنهبكْرو نهفالظأ نيب لاعوُاأ ةيناث كلذ قوف م ءءام ىلإ

 ءا ل عام نيب ام لدم هالعأو هلفسأ نيب شرعلا نهروهظ ىلع م «ءام ىلإ

 كلذ قوف ىلاعتو كرابت هللا مغ

 1۲٥/۲. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 .كلذ ريغ ليقو «ءاملا وذ باحسلا :ليقو «باحسلاو ميغلا :نزملا (۲)

 .باّحسلا :ناّنعلا (۳)

 .لبحلا سيت وهو «لعو عمج :لاعوأ )٤(
 )١( يذمرتلاو ۲۰ دمحأ هجرحأ «فيعض هدانسإ ۰/٤۲٤ یلعی وبأو ۱۲/ ۷٥مکاحلاو ۲/۳۰٦.
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 شرعلا تحت نم لري رطملا :لاق ءاهيبأ نع دلاح تنب ةدبع نع -۳

 مث مربإلا :هل لاقي عضوم يف عمجيف ءايندلا ءام يتأي ىقح ءامس ءامس ىلإ

 ثيح ك هللا هفرصي مث «هفشنتف ءاهيف لحديف «ءادوسلا ةباحسلا ءيجت

 .ءاشي

 عقتف «ةعباسلا ءامسلا نم ءاملا كلك هللا لري :لاق «ةمركع نع ٤-

 .ريعبلا لثم ةباحسلا ىلع هنم ةرطقلا

 يق لوقي ابعك تعم :عيبتل لاق هنأ ؛هط سابع نبا نع ٥-

 .ضرألا ىلع عقي ام دسفأل بحسلا

 ةنحلا يف نإ :لاق ءاهيبأ نع نادعم نب دلاخ تنب ةدبع نع -“

 ‹تجضن دق قتلا ةرمثلا ىهف «دوسأ هنم ناك امف «باحسلا ريشت ةرجش

 يتلا يهو «جضنت ال يتلا ةرمثلا يهف «ضيبأ هنم ناك امو «رطمت يتلا يهو

 .رطمت ال

 هل تحتفت ءامسلا نم رطقلا ءاح اذإ :لاق هل سابع نبا نع -۷

 .اولول ناكف "”فادصألا

 .رطملا يأ :رطقلا (1)

 .رحببلا ناويح نم وهو ؤلؤللا فالغ وهو «فدصلا عمج :فادصألا (۲)
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک

 رثك اذإف ءةنحلا نم هحازم رطملا :لاق هنأ ؛ه سابع نبا نع -۸

 رثك نإو ةكربلا تلق جازملا لق اذإو ءرطملا لق نإو ةكربلا تمظع جازملا

 . .رطملا

 نوكت ةأرملا ىرت الأ «ضرألا جوز رطملا :لاق «بعك نع -۹
 نوكت ضرألا كلذك «تلحتكاو تبضخت اهجوز ءاح اذإف ”ةفشق

 تتبنأو تبرو تزتها رطملا ءاح اذإف ةربغم

 :لاق [ [٠٣:رححا] 4 9 م لع ردقب الإ هلڙتن امو :مكحلا نع : ۰ ١¬

 ‹سيلبإ دلوو اکل  مدآ دلو نم رثكأ ةكئاللا نم رطملا عم لزتي هنأ ينغلب

 .تابنلا كلذ قزري نمو «عقت نيأو ةرطق لك نوصحي

 نامز الإ «نازيم الإ ةرطق تلرن ام :لاق هلظ ةريره يبأ نع 1١-

 .الكا حون

 موي يق ي يبلا دنع اوناك :لاق «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع -۲

 اهنسحأ ام !هللا لوسر اي :اولاق (؟اهقساوب نورت فيك» :لاقف "نجد

 ام !هللا لوسر اي :اولاق «؟اهدعاوق نورت فيكر» :لاق !اهمكارت دشأو

 [معن] :اولاق «؟اهترادتساو اهاحر نورت فيك» :لاق !اهنكمت دشأو اهنسحأ

 .فيظنتلاو لسغلل ةكرات يأ :ةفشق )١(

 .ريطملا مويلا يق ميغلا لظ :نحدلاو «رطم اذ ناك اذإ نجد موي (۲)
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 دعرلاو رطملا ةلاسر اج رلاو فوخلا بانك
|| @ | 
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 ص |

 (؟اهنوج نورت فيك» :لاق !اهترادتسا دشأو اهنسحأ ام !هللا لوسر اي

 اوفخأ اهقرب نورت فيك» :لاق !هداوس دشأو هنسحأ ام !هللا لوسر اي :اولاق

 (ايحلا» :يج هللا لوسر لاقف .اقش قشي لب :اولاق (؟اقش قشي مأ اضيمو مأ

 !؟كنم برعأ وه يذلا تيأر ام !كاحصفأ ام !هللا لوسر اي :لحر لاقف
»0 £ ~~ ۱ 

 .' ”(«نیبم يبرع ناسلب [يناسل ىلع] نآرقلا لزنأ اغإو «يل قح» :لاقف

 ءاحج ذإ هدنعل ينإف ءاقثوم جاجحلا يب ىتأ :لاق «يعشلا نع -۴۳

 ىلع مهمئامع ءاولحدف «نذئا :لاقف ءالسر بابلاب نإ :لاقف «بحاحلا

 نم لحر لخدف «مهنامياب مهبتکو «مهقتاوع ىلع مهفويسو «مهطاس وأ

 .ماشلا نم :لاق ؟نیآ نم :لاقف ‹مصاع نب ةبايس :هل لاقي ميلس ينب

 ناك له :لاق «هربخأف ؟همشح فيك ؟نینمؤملا ريمأ تك رت فيك :لاق

 ثالث نينمؤملا ريمأ نيبو ينيب اميف ينتباصأ «معن :لاق ؟ثيغ نم كءارو

 هرثأ ناك فيكو ؟رطملا عقو ناك فيك يل تعناف :لاق .بئاحس

 يف دیرد نباو ۲۸۱۸/۹ هریسفت یف متاح يبا نبا هجرحخأ «فیعض وهو لسرم ہدانسإ (۱)

 بعشلا يف يقهيبلاو ٠١۸/۲ ةمظعلا ف خيشلا يبأ نباو ١ :مقر باحسلا فصو

 اهوصأ يهو «باحسلا دعاوق ينعي :اهدعاوق هلوق :ديبع وبأ لاق :هدعب لاقو |۲

 ءامسلا طسو ىلإ ءامسلا يق ةليطتسملا اهعورفف :قساوبلا امأو «ءامسلا قافآ يف ةضرتعللا

 يف باحسلا ةرادتسا اهاحرف :اهاحر :هلوقو ءدوسألا :نوجلاو .رحآلا قفألا ىلإو

 مث اليلق عملي نأ :ضيمولاو «ميغلا يحاون يف ةقربلا نم ضرتعملا وه :وفخلاو ءءامسلا
 نم ءامسلا طسو ىلإ وحلا يف هتلاطتساف :اقش قشي يذلا امأو «ضارتعا هل سيلو نكسي

 .ريرغلا عساولا رطملا وه :ايحخلاو ءالامشو انيمي ذحأي نأ ريغ
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطيلا ةلاسر دجرئاو فوخلا باتک

 «رابك رطقو راغص طق عقوف «ناروَحب ةباحس ينتباصأ :لاق ؟هريشابتو
 تعم يذلا "حسلا وهو ٌكَرادتم طبس عقوو رابكلل ةمْحَل راغصلا ناک

 ينتباصأو «ةربذُم ضرأو ةلبقم ضرأو ‹«حزان داوو لا داوف «هب
 تّضَحْذأو “زارَعلا تلاسأو (“تامّدلا تدبف اوس ةباحس

 0 نارق ةباحس يتباصأر ءاهئكامأ "ةأمكلا نع تعدصو « "دّتلا

 كتفجو "ةيدوألا تمعفأو «ذاحإلا تألتماو «يرلا دعب ضرألا تءافف

 ينب نم لحر لحدف .نذئا :لاق -ّرَحَم :لاق وأ- “عبضلا راحو لشم يف

 ًربغاو «راصعإلا َرْثك ءال :لاق ؟ثيغ نم كءارو ناك له :لاقف «دسأ

 .هبابصنا دتشاو قوف نم لاس اذإ رطملا حس :حسلا )١(

 .ةوامسلا ةيحان يف ءارهبل ءام مسا وهو :ءاوس (۲)

 .ضرألا نم لوهسلا ثامدلاو «لحرألا اهيف خوست ال اهتريص يأ :ثامدلا (۳)

 ةلهّسلا ضرألا برض اذإ لباولل لاقيو نشحو تشاو ضرألا نم بلص ام :زاّرَعلا )٤(

 مز دق لج رأل هيف وست ال تح اهدذشف
 اهيف قلزت اقلز -لفسأ ىلإ ولع نم ءاملا لياسم يهو- عالتلا لعح ثيغلا نأ يأ :ًعالتلا )٠(

 .قلرلا :ضخحدلاو «لحرألا

 .رطقلا جرخي امك جرخيف ضرألا ضب تابن وهو :ءمك عمج :ةأمكلا (1)

 .ناتلحرم رمدت نيبو اهنيب صم لامعأ نم ةريبك ةيرق :نيتيرقلا (۷)
 .تألتما يأ :تمعفأ ءريدغلاب هيبش ءاملا عمتحم :ذاحإلا (۸)
 لحدي يأ عبَضلا راج ثيغ :لاقي «عبضلا راج لثم يت :وه امإو ءأطح وه :يباطخلا لاق (۹)

 ي ءاج هنأ كلذل دهشيو هنم اهجرخي تح -هيلإ يوأت يتلا اهرحح -اهراحو يق اهيلع

 .اهراجو نم اهجرختسيو مبَضلا ر ءام يق كتثجو :ىرحأ ةياور
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك
ESOS] 

 ن ج ن ا

 ماع هنأ انقيتساو -تبنلا ينعي- ةبنجلا نم فرشأ ام لكأو ءدالبلا

 «نذئا :لاق .ناك يذلاب كتريخأ :لاق «تنأ ربخملا سعب :لاق . هنس

 :لاق ؟ثيغ نم كءارو ناك له :لاقف «ةماميلا لهأ نم لحر لحدف

 مله :لوقي الئاق تعمسو ءاهتداير ىلإ اوعدت ""داورلا تعم .معن

 اهيف سفانتو «ءاسنلا اهيف يكشتو «نارينلا اهيف ًافطت ةلحم ىلإ “مكنعظأ
 لهأ ثدحت اغنإ !كحيو :لاقف «لاق ام جاجحلا مهفي ملف :لاق «ىزعلا

 رمتلا ناكف سانلا بصحأ !ريمألا هللا حلصأ معن :لاق .مهمهفأف ماشلا

 نإف «ءاسنلا يكشت امأو .اهب زبتخي ران دقوت الف ؛نبللاو دبزلاو نمسلاو

 اهيدضع نم نينأ اهو تيبتف ءاهنبل ضخمتو ءاهمهب ”قبرت لظت ةأرمل

 «رجشلا عاونأ نم ىرت اهنإف «ىزعملا سفانت امأو ءاهنم اتسيل امهنأك

 تألتما دقو تيبتف ءاهنويع عبشت الو وع عبشت ام رمثلا ناولأو
 لحدف «نذئا :لاق .ةردلا لزاتست ىتح "ةر ةظكلا نم اه اهشاركأ

 ءرجشلا نودو لقبلا قوف ام وه ةبنجلا :ليقو «تابنلا نم نايلصلا بطر يهو :ةبنجلا )١(

 :ليقو «لبإلا ةزبخ هيمست برعلاو «ةبصقلا سأر اهنأك ةميظع ةمنس هل تبن نايلصلاو

 .رطم ريغ نم فيصلا يف فروي تبن لك :ةبنجلا
 .فافجو طحق يأ :ةنس (۲)

 طقاسمو ًالكلا مه رصبي موقلا مدقتي يذلا دئارلا لصأو دئار عمج :داورلا :ريثألا نبا لاق (۳)

 .اهيلإ سانلا بلطت يأ اهتداير ىلإ اوعدت داورلا تعمم و «ثيغلا
 .ريسلا :نعظلا )٤(

 .عضرت القل راغصلا منغلا اهب دشت ةقلحلاو لبحلا :ةقبرلاو قبرلا )١(

 .ةيناث هلكأيف هشرك نم ريعبلا هب ضيفي ام :ةرحلاو ءةنطبلا :ةظكلا )٩(
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

 ناك له :لاق ء«نامزلا كلذ يف سانلا دشأ نم ناك يلاوملا نم لحر

 .ءالؤه لوقي امك لوقأ نسحأ ال نكلو «معن :لاق ؟ثيغ نم كءارو
 اهرثأ يق أطأ لزأ ملف "ناولحب ةباحس ينتباصأ :لاق ؟نسحت امف :لاق

 كنإ ؛ةبطح رطلا يف مهرصقأ تنك نما :لاق .ريمألا ىلع تلحد تح

 .ةوطخ فيسلاب مهلوطأل

 حرجا يث لا «ٹیرج نب ورع ا رع ٤-

 ااا ا لا كالا دیم یب نامی ناکو كاللا دب نبا

 ‹«لبإلا اهديرب امنإ كاذ ذإ لسرلا تناكو «نيتملك نيب قترأ ال تنكو

 لمتشم يبارعأب تررمف بلك ةوامس ةوامسلا ىلع قيرطلا ناكو

 :لاق ؟امهب يل فيك و :لاق ؟نیمهرد يت كل له !اذه اي :تلقف «هئاسکب

 فيك :تلق :لاق ؟اريح هللا كازح ةفرعم ريغ نعأ :لاقف ءامهايإ هتلوانف

 :لاق .اذه انرطم :تلق :لاق ؟رطم يأ :لاق ؟رطملا نع تلعس اذإ لوقأ

 تماقو «دوعلا لصأتساو ‹(“یرثلا هنم دقع «رطم نسحأ انباصأ :لوقت

 کک

 .هناليسو نبللا ةرثك :ةردلا )١(

 .ناهبصأ يلي ام ناسارحخ رحخآ يف ةنيدم :ناولح (۲)

 «ةيدابلاب ةءام ةوامسلاو .اهب رجح ال ةيوتسم ضرأ اهنأل ةوامسلاب تيم :ةوامسلا (۳)

 مسا بلكو بلكل ةءام ةوامسلاو «ىرفق ماشلاو ةفوكلا نيب يه يتلا ةوامسلا ةيدابو

 .يدنلا بارتلا :ىرثلا )٤(
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 « يلع اهلمأ :تلق :لاق .ایراد ایداو كلذ يف رأ مل ينأ ىلع "٠ ”ردغلا هنم

 :تلقف «تمق تلزن اذإ تنكف ءلحرلا ةطساو نيبو ينيب اهتلاعجف اهتبتكف

 بيجأ مث ؟رطملا فيكو ؟سانلا فيكو ؟راعسألا فيكو ؟كرمأ فيك

 بحاص لوسرل نذؤي ناک و «يل نذا ناميلس باب تيتا املف «يسفن

 «رطملا نع ينلأسي نأ تأطبتساف «ينلأس تلحد املف «سانلا لبق قارعلا

 ليخيل هنإ هللاو :لاقف «تدعأف «هدعأ :لاقف «مالكلا تلقف «ينلأس ىتح

 لحأ :تلق :لاق ."مالكلا اذه رذع يبأب تسل كنأ نينمؤملا ريمأ ىلإ

 ‹نيتملك نيب قترأ ال تنک ينکلو «هرذع ياب انأ ام !نينمؤملا ريمأ اي هللاو

 ثيدح هتثدحو راطمألاو رابحألا نع لأسي نينمؤملا ريمأ نأ يغلب

 يف يناضفو «"اهتدجب نبا ىلع تعقو دقل !هللا هلتاق :لاقف «يبلكلا

 .لسرلا ىلع ةوسكلاو ةزئاجلا

 ىعري ليذه نم انم لحر جرح :لاق ءيلذهلا ركب يبأ نع ٠-
 ءرطملا حير دحأل ينإ ام لاقف «هل ةنبا عم «هرصب فعض دقو هل ةمينغ

 .ىلزه ىزعم نابرت اهنأك اهارأ :تلاقف ؟اهنيرت فيك ءامسلا ىلإ يرظناف

 نيرت فيك يرظنا :اه لاق مث ةهينه ثكمف «يرذحاو يعرا :لاق

 .اريبك وأ ناك اريغص رطملا ءام عقنتسم :ريدغخلا ٠)۱)

 .هلاق نم لوأ :مالكلا اذه رذع وبأ (۲)

 وه :ليقو «يداهلا ليلدلل لاقي كلذكو هل زيمملا هل نقتملا ءيشلاب ملاعلل لاقي :اهتدجب (۳)
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر داجرلاو فوخلا باتک

 ىعرا :لاق .'اهالج رجت دوس لاغب اهنأك اهارأ :تلاق ؟ءامسلا

 تضيبا دق اهارأ :تلاق ؟اهنيرت فيك يرظنا :اهه لاق مث «يرذحاو

 ۰ 8 ( ع عر ۰ ٠٢

 لال یم الو يف لاق رحم راح نط اھناکف تحطسو تیرقر

 حارلاب ماق نم هعفدی داکی هب ديه ضرألا قيوف فسم . ناد

 :لاق «شيرق نم خيش ينثدح :لاق « ىلعألا دبع نب دمحأ نع ١-

 :لاقف «مهيبأ دنع ءامصعلاو هوحلأ درزمو رارض نب خامشلا ناك

 :لاقف «ءاجف :لاق .اهربخب ينتأو ءامسلا ىلإ رظناف جرحا !خامش اي

 افايد ابربضو ةأمكلا اهنعط هلس اهئاحرأب نأک

 ءاج مث «رظنف جرخف «رظناف جرحا !درزم اي :لاق مث «ائیش ثکمف :لاق

 !:لاقف

 تءاجف :لاق .يرظناف يحرحا !ءامصع اي :لاق مث ايش ثكمف :لاق

 .هب ناصتل هسبلت يذلا اهلجو ةبادلا لجو ةلج عمج :امل الج )١(

 .بهصألا نم بيرق رحصألاو «ليلق ضايب ىلإ ةفيفح ةرمح يف ةربغ :ةرحصلا (۲)

 -0۹۔



 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا ب باتک

 افاحتلا لامشلا هتفحتلاو بونجملا هترمو ابصلا هتدح

 :رارض لاقف

 افاحللا يفحتو داؤفلا فشت ةحرت تبقعأ ةحرفايأ

 ق َءَبَحلَأ جري ىذا :هلوق يف رباح نب میکح نع -۷
 .رطملا :لاق [؛ء:لما] 4 رضا تاولمّسلآ

 یدّلآ» :بيسملا نب ديعسل تلق :لاق «يندملا ديزي يبا نع -۸

 .ءاملا :لاق ؟ءبخلا ام [۲ء:رسا] 4 رضّرلاو تاولملا ق َءبَخلا ر جرخي

 .رطملا :بيصلا :لاق بط سابع نبا نع -۹

 .باحسلا :نزملا :لاق «كاحضلا نع ٠-

 اهنإ :لحر لاقف 4هذ سنأ دنع انك :لاق «يولعلا ملس نع ١-

 .ةعيطمل اهبرل اهنإ :ههد سنأ لاقف .رطملا ”ةليخمل

 يتمأ لغم اغنإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ۲

 '"«هرخآ ما ريخ هلوأ یردی ال ءرطملا لثمک

 .رطملاب ةقيلخلا ةباحسلا يهو ةنظملاك نظلا وهو ليخلا عضوم :ةليخملا )١(

 نابح نباو ۲٤٠٤/٤ رازبلاو ۳۱۹/۲ دمحا هجرحا رامع نع يور «حیحص ثیدح (۲)
 هب
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 هلم لک ينا نع ع سا نع ۲

 .ءاشي ٹیح هفرصب لاعت ل نکلو

 باحسلا [ [۲:تایراذلا] € ھ ارقو تللمحلاق» :لاق بڪ يلع نع -0

 .ةكئالملا [٤:تايراذلا] 4 © ًرَمَأ تَّمسَقملاف 3

 ىقستسا اذإ ل هللا لوسر ناک :لاق «تباث يبا نب بیبح نع ٦-

 اثيغ انقسا مهللا !كتهر رشناو .كمئاهبو «كدالبو كدابع قسا مهللا» :لاق
۱ 

 (!راض ريغ اعفان «ثئار ريغ الجاع «اقبط اقدغ ءاعیرم ءانیرم ءاغیغم

 ل هللا لوسر نأ ؛ هه هدحج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع -۷
 ‹«كماعنأو «كمئاهبو .كدالبو .كدابع قسا مهللا» :لاقف ءاقستسالا يف اعد

 "«!ةعيملا كضرأ يحأو

 ا يک
 ۲۷١/١ يسلايطلاو ۱۹١/١ ىلعي وبأو ٠٠١٠/١ يذمرتلا هجرخأ سنأ نعو ٩

 نعو ۲۷٦/۲ باهشلا يت يعاضقلاو ۲۳٠/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرخأ رمع نبا نعو
 .۲۳/۹ رازبلا هحرحا نیصح نب نارمع

 لوألا رطشلا امأف ۸٩۹/۳ قازرلا دبعو ۳۲٤/٦ ةبيش يبا نبا هجرحخأ «لسرم ثیدح (۱)

 نبا هجرخأ سابع نبا نع الوصوم ءاحج دقف يناثلا رطشلا امأو يلاتلا ثيدحلا يف هجيرحختف
 هححصو .تاقث هلاجر حيحص هدانسإ ٠١١/١: حابصملا يف يريصوبلا لاق ٤/١ ٠٠ ةحام
 مكاحلاو ٠٠٠/۲ ةميزحخ نبا هححص رباح نعو .ه۲۸-۲۷/۹١ ةراتحخملا يث ءايضلا

<ol\هقفاوو ٤۷٩/١-٤۷۷ مكاحلا هححص بعك نب ةرم نعو .يبهذلا هيلع هقفاوو  

 ةعارملا وذ :عيرملا «هقرط عيمج فوتسا دقف ۲١٠/١٠ ريبحلا صيحخلت رظناو .يبهذلا هيلع

 .ءيطبلا :ثئارلاو .اه يطغلا ضرألل ءىلالا :ىبطلا رطملا ريثكلا :قدغلاو .بصخلاو

 .۳۰۹/۳ یربکلا يف يقهیبلاو ٠۰٠/۱ دواد وبأو ًاطولا يف كلام هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
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 يراد قربلاو رور ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

 ځداو ق قلستساف مق : ا سابعلل لاق ًارمع نأ «سابع نبا نع -۸

 ًاباحس كدنع نإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف هل سابعلا ماقف «كبر

 املا هيف انيلع لزنأ مث ءءاملا هيف لرنأ مث باحسلا رشناف ءام كدنع نإو

 مهللا ع رّضلا هب ًردأو «عرفلا هب لطأو «لصألا هب ةدشاف انيلع هلزنأ مث

 يف انعْفَش مهللا !انماعنأو انمئاهب نم هل قطْلَم ال نّمع كيلإ ءاعفش انإ

 !ًاييحُم ءاماع ءاقبط «ةعلاب (ةعداو ايس انقسا مهللا !انيلهأو انسفنأ

 كيلإ اوكشن انإ مهللا !كل كيرش ال كدحو كيلإ الإ بغرن ال مهللا

 لک يرعو «عئاج لک عوجو «مراغ لک مرغو «بغاس لک بغس
 .هل ءاعد يټ !فئاخ لک فوحخو «راع

 دبع دل تناکو- مشاه نب يفيص يبأ تنب ةقيقر نع -۹

 تقّدأو «عرضلا تّلَحَقَأ نونس شیرق ىلع تعباتت :تلاق -بلطلا

 خّرصت ةماه اذإ ءةمومهم وأ -مهللا- ةمئان انأ امنيبف ؛"مظعلا

 دق مكيف ثوعبملا يبلا اذه نإ !شيرق رشعم :لوقت لخص توصب

 اورظناف الأ «بصخلاو ايحلاب اله يحف «هموحن نابإ اذهو «همايأ مكتلظأ

 .ةيفاك ةنكاس يأ :ًةَعلاب )١(

 .بلطملا دبع خأ ةنيا يه ةقيقرو «دحاو تقو يف كعم دلو نم :ةدّللا (۲)

 .اهماظعب اهدولج تقصلأو ةيشاملا تلزهأف طحقو بدحج ونس تءاح يأ (۳)

 .ةباد يأ )٤(

 حب يأ :لحص هنمو «ةحوحب هيف توصب يأ )١(
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو وطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 «"بادهألا فطوَأ «"اضب ضيبأ ءاماسح اماظُع اطيسو مكنم الحر

 «هيلإ يدهت ةّئسو « هيلع ُمظكَي رف هل «“نينرعلا ٌمشأ نيدخلا لّهس

 املا نم اوتشيلف «لحر نطب لک نم هيل إ طبهیلو «هدلوو وه صلخیلف

 يقتسيف «سيبق ابأ اوقتريل مث «نكرلا اوملتسيل مث «بيطلا اوّسميلو

 «ةروعذَم -هللا ملع- تحبصأف «متفش تش ام متتغف < «موقلا نمؤيلو «لجرلا

 مرحلاو «همرحب اموق يايؤر تصصتقاو ”ىلقع ةلوو «يدلج عشقا دق

 تالار هيلإ تحانتو «دمحلا ةبيش اذه :اولاق الإ يحطبأ اهيف يقب ام

 ابا اوقترا من ` اوملتساو اوشمو اونشف ءلحر نطب لک نم طبهو «شيرق

 ل ورت ووتم قس ةلهَم مهيعس غلبي ام هيبانح اوقفطو «سيبق

 و هَ

 اهف برک و أ دق اغ وک څا لوسر هسسو باطلا دبع ماف

 ةيواعم ىلع رمع مدق نيح هنمو «ءيش ىندأ هيف رثؤي يذلا هؤافصو نوللا ةقر :ةضاضبلا )١(
 .ةرَشب مهنسحأو اول مرا يأ :سانلا رضبأ وهو

 ةرعشلا :بدملاو «لوطو ءاخرتسا عم رافشألاو نينيعلاو نيبحاحلا رعش ةرثك :فطولا (۲)
 .نيعلا رفش ىلع ةتبانلا

 .همحل ةلق كلذب ىنعي هجولا لهسو «نيتنجولا عفترم ريغ نيدخلا لئاس يأ (۳)
 :نينرعلاو «ةبنرألا باصتناو اهالعأ ءاوتساو اهنسحو ةبصقلا عافترا :فنألا يف ٌمَمَشلا )٤(

 .فونألا

 .فوخلا وأ نرحلا وأ دحولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ :هلولا )١(

 .اهيداو ليسم :ةكم حطبأو « ىصجلا قاقد هيف عساو ليسم :حطبألا ()

 .برق :برك و «مالتحنالا ىلع فرشأ دق يأ :عفيأ (۷)
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةفاسر هاجرلاو فوخلا باتك

 ريغ لوؤسمو «مُلعُم ريغ مْلعُم تنأ «ةبركلا فشاكو ةا داس هللا

 كيلإ توكشي < "ك ترح تاّرذَعب كؤامإو كديبع هذهو لَم

 9 اعیرم اقدغم اًنیغ نرطمأف مهللا «فلّظلاو فحلا تبهذأ

 يداولا ظتكاو ء«راهنأك ءامسلا تّرُحفت تح اومار ام ةبعكلاوف

 برحو «ناعدحج نب هللا دبع اهتاجو شيرق ناَحيش ٌنعمسيلف هجيج

 !ءاحطبلا ابأ كل اقينه :بلطملا دبعل نولوقي «ةريغملا نب ماشهو «ةيمأ نبا

 :ةقيقر لوقت ام كلذ يفو .ءاحطبلا لهأ كب شاع :يأ

 ٌرطملا ذولحاو ةايحلا اندقف دقو ٠ انتدلب هللا ىقسأ دمحلا ةبيشب

 ٌرحشلاو ماعنألا هب تشاعف احس لبس هل ينّوح ءاملاب داجف

 ٌرضُم هب اموي ترش نم ريخو  هرقاط نوميملاب هللا نم اّنَم

 م الو لذع هل مانألا قام ٠ هب مامغلا ىقستسي رمألا كرابم

 .رقفلاو ةحاحلا يأ )١(

 .كترَح لدب كمرح :ركذ برعلا ناسل يو «رادلا ءانف :ةرذعلا (۲)

 .رقبلل :فلظلاو ‹«ريعبلل :فحلا (۳)

 .رطقلا رابكلا رطملا :قدَعلا )٤(

 بصخملا :حيرّلاو «ىرح يأ :ءاملا عترو «هاعرتو يشاولا هيف عترت ام إاكلا نم تبني يأ )١(
 .لاملا ف عجانلا

 .هليسب ًالتما يأ )٩(
 يف يمثيملا لاق «فنصملل ةوعدلا يباح ةلاسر نم هانك ر دتسا لصألا نم طقاس صنلا اذه (۷)

 .فرعي ال :يبهذلا لاق «نصح نب رحز هيفو ريبكلا يق يناربطلا هاور ۲٠١/۲: عمحملا
 هب
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 راو قو دعرلاو رطملا ةلاسر اجولاو فوخلا باتك

 ءاح اليس ركذأ :لاق «هدحج نع هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع ٠-

 .نيلبجلا نيب ام دس ةيلهاجلا يف

 الإ سانلا هنع زجعي ةدابعلا نم باب ناك ام :لاق دهام نع ۳١-

 ريبزلا نبا لعجف «تيبلا قبط ليس تءاح دقلو «ريبزلا نب هللا دبع هفلكت

x 

 .ةحابس فوطي
 :دسأ ينب نم لحرل مهدشنأ هنأ ؛ يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع -۲

 انامزانؤۋامانبغانرت ملأ

 هناطوأ ء املا ىزغاملف

 ءامسلا يف اهبر ىلإ تحجعو

 اهباوبأ ضرألا تحتفو

 ةدهم ىدنلل اورفحا نلقو

 ةرم ىسعل ىدنلا نإف

 هءااشحأ قمري انيبف

 ى

 نباو ۹۰/١ تاقبطلا يف دعس

 اراغبإلا دكت انلظف

 ارارح تراصف رامثلا فحو

 ارارسلا يجانت هاضعلا سؤور
 ارافجلا ندرو راشعلا جيجع

 ارافحلاوانتايبأ سأللا

 ارارح اوتومو سوفنلا رص

 اراعتساام هلهأ ىلإ دري

 اراطتساف هنزم هب ءاضأ

 نبا هجر امك .هفرعأ مل نم هيفو ۰ ۲٤| ريبكلا يف يناربطلا هاور ۲٠۹/۸: يق لاقو

 يق ظفاحلا لاق .اهدعب امو ۱ ۷ خيراتلا يق ركاسع ن

 .نسح ثيدح اذه :-هداريإ دعب- ىسوم وبأ لاق :1 ٤٦/۷ ةباصإلا
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک
5 ee CST SESS SES SSS ا 

 اراشعلا ءاطبلا ءاعرلا قايس

 ارارم يكبتو مامغلا نايق

 اراشأام يلإ مأف مله

 ارابسلا قيفرلا بيبطلا عزنك هدادسأ عزنو عيشو

 اراح هللا اه ناكفانامز هب تيحأ نأ دود كت نإف

 يقل تح سيقلا ؤرما لبقأ :لاق «ءءالعلا نب ورمع يبأ نع -۳

 -حيرش ابأ نكي ثراحلا ناك و- يركشيلا مأوتلا ثراحلا

 ضمغي م اقيرب ىرت راحأ :سيقلا ؤرما لاقف

 .اراعتسا رعتست سوجم رانك :ثراحلا لاقف

 .حيرش وبأ مانو هل تقرأ :سيقلا ؤرما لاقف

 .اراطتسا اده دق تلق ام اذإ :ثراحلا لاقف

 .هيف دعرلاو هنينح نأك :سيقلا ؤرما لاقف

 .اراشع تقال هلو راشع :ثراحلا لاقف

 .ايبظ رسلا نطبب كرتي ملف :سيقلا ؤرما لاقف

 .ارامح اهتصرعب كرتي ملو :ثراحلا لاقف

 .خاضأ افقب الع نأ املف :سيقلا ؤرما لاقف
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 .اراَحف هقير زاجعأ تهو :ثراخحلا لاقف

 .رعشلاب كّدعب ادحأ تّنعتأ ال :سيقلا ؤرما لاقف

 ىأر اذإ ناك ي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٤-

 . عينه بص مهللا» :لاق رطملا

 ق ىأر اذإ 5 يبلا ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۳۵

 لاب ذوعتو ءةالصلا ين ناک نإو ناک ثیح هلبقتسا ایر و ًارابغ ابغ ءامسلا

 : هي ودعس لاقو . "عفان ًاّيص مهللا» :لاق ‹رطم ِءاحج اذإف ءاهرَش نم

 .اعفان ايقس مهللا

 ؤرما ىتأ اولاق :ظفلب نادلبلا مجعم يق ةصقلا تءاحو «ناسللا نم ظافلألا ضعب طبض مت )١(
 راح اي :سيقلا ؤرما لاقف «حيرش ابأو ثراحلا هيوحأو يركشيلا مؤشلا نب ةداتق سيقلا

 .اراعتسا رعتست سوجب رانك :ثراحلا لاقف .انهو به اقيرب ىرت راجا :زحأ

 اراطتسا اده دق تلق ام اذإ حيرش وبأ مانو هل تقرأ :ةداتق.لاقف

 اراشع تقال هلو راشع ثيغ ءاروب هزيزه نأكک :حيرش وبا لاقف

 اراخف هقير زاجعأ تهو خاضأ يجرش الع نأ املف :ثراحلا لاقف

 ارام هتعاقب كرتي ملو ايبظ رسلا نطبب كرتي ملف :ةداتق لاقف

 اومسف مكر عش ةدوج نم قرتحي ال. فيك اذه مكتيب نم بجعأل ينإ :سيقلا ؤرما لاقف
 .ذئموي راتلا ينب

 .اًقفدتم ارمهنم :يأ ايه ابيض ۲۷٥/۳. نابح نباو ۹۰/٩ دمخأ هجر < «حیحص ثیدح (۲)

 .اعفان ابيص مهللا :ظفلب ۳٤۹/۱ يزاخبلا ق: وهو

 ۲۸٦/۳. نابح نباو ۳۲۹/٤ دواد وبأو ۱۹۰/۱ دما هحرحا «حیحص ثیدح (۳)
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 حيدرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر لجرلاو فوخلا باك

CATO A OG A GC OO TE TE 2 

 طق موق رطم ام» :4 يبلا لاق :لاق ط د يلهابلا ةمامأ أ نع ٦

 .(ةطخسب الإ اوطحق الو ءةهحرب الإ

 اذإ لع هللا لوسر ناک :الاق طظ كلام نب سنأو رباح نع ۳¥

 اغیغ «سفنألاو لاومألا عست ‹ةعفان ةعداو ايقس انقسا مهللا» :لاق ‹ یقستسا

 انل لزنت ءانترضاح ىلعو ءانتيداب ىلع هب عست ءاللجم اقبط ءاعيرم ايرم ءانيه

 نم هدنع انلعتو «ضرألا تاكرب نم هب انل جرختو «تاومسلا تاكرب نم هب

 .«!ءاعدلا عيم كنإ «نيركاشلا

 درجت رطم لوأ تناك اذإ ميكح ابا تيأر :لاق «دعس يبا نع -۸

 شرعلاب دهع ثيدح هنإ :لوقيو «هلعفي ناكه ايلع نإ :لوقيو

 :ضيبألاو «رطقلا :دوسألا باحسلا :لاق لظ سابع نبا نع -۹

 .ابرلا روهظو انزلا ةرثك :لاق ؟عفني الف لزنيو «لزني ال ثيغلا

 :-لل يبلا باحصأ ينعي- نولوقي اوناك :لاق «نسحلا نع ١-

 1/٤ ةمظعلا يق خيشلا وبأ هجحرحأ «فيعض هدانسإ )١(

 دمحم نب ىسوم هيفو ۲٤۸/۸ طسوألا يف يناربطلا هاور ۲٠١/۲: عمحملا يف يمثيهملا لاق (۲)

 ضرألا قبطي يذلا :قبطلاو «بصخلاو ةعارملا وذ :عيرملا .فيعض وهو يميتلا ميهاربإ نبا
 .هتابنوأ هئا ضرألا للجي يا :للجملاو
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 لاقل فرصتي ال امئاد اقلخ قلخلا اذه لعج ول يذلا قيفرلا هلل دمحل ا

 ام ثداح دق كك هللا نإو «هثداحي بر قلخلا اذم ناك ول :هللا ف كاشلا

 اهيف لعجو «"نيقفاخلا نيب ام قبط ءوضب ءاح هنإ :تايآلا نم نورت
 ةملظب ءاجو «قلخلا كلذب بهذ ءاش اذإ مث ءاحاهو احارسو اشاعم

 ءاش اذإو ءارينم ارمقو اموجنو انكس اهيف لعجو «نيقفاخلا نيب ام تقبط

 فرص ءاش اذإو ءاش ام قعاوصلاو دعرلاو قربلاو رطملا هنم لعج اتابن

 «كلذب بهذ ءاش اذإو «سانلا فقرقي دربب ءاح ءاش اذإو «قلخلا كلذ

 ام هثداحي وه ابر قلخلا اذه نأ سانلا ملعيل سانلا سافنأب ذحأي رحب ءاحو

 .ةرحخألاب ءاجو ايندلاب بهذ ءاش اذإ كلذك ‹تايآلا نم نورت

 ع هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع - ١

 ماع -لاق وأ- نيع كلتف تمءاشت مث ةيرحب ءامسلا تأشنأ اذإ» :لوقي

 .اریٹک ارطم :ينعي (ةقيدغ

 .كلذ ريغ ليقو «برغملاو قرشملا قفأ يأ :نيقفاخلا )١(
 .دربلا ةدش نم نودعري يأ (۲)

 يناربطلا هاورو ‹«كورتم رمع نب دمحم هدانسإ يفو ۱۲٤۸/٤ ةمظعلا يف خيشلا وبأ هجرحخأ (۳)

 ۲٠۷/۲: عمحملا يف يمثيملا لاق .هب درفت :لاقو «يدقاولا قيرط نم ۳۷١/۷ طسوألا يف

 هحجرحأ امك .اوقثو دقو مهب سأب ال هلاجر ةيقبو «دحاو ريغ هقثو دقو مالك يدقاولا ينو

 .رحبلا ةيحان نم ترهظ اذإ يأ :ةيرحب ةباحس تأشنأ اذإ .اغالب ۱۹۲/١ ًاطوملا يف كلام

 حير تبرض اذإ هانعم :كلام لاق .ءاملل ةرينك يأ :ةقيدغ .ماشلا وحن تذحأ :تمءاشت

 .ريزغلا رطملا ةمالع كلتف لامشلا ةيحان نم حير تبرض مث اباحس تأشنأف ةيرحب
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 نأ ول :ڻڪ کبر لاق» :لاق ي يبلا نع هلط ةريره يبأ نع -۳

 لو ‹راهنلاب سمشلا مهيلع تعلطأو «ليللاب رطل مهتيقسأ ؛ينوعاطأ يدابع

 دعرلا توص مهعمأ

۲ a 

 :لاق «راض ريغ اعفان «لجآ ريغ الجاع ءاعيرم ايرم ءاثيغم اثيغ انقسا مهللا»

 .ايندلا ترطم ةرصبلا ترطم اذإ :لاق هلظ ةركب يبأ نع - ٥

 ىلإ اوكش اموق نأ ؛بلظ دعس هدحج نع دعس نب رماع نع ٦-

 نب دمحأ هنعو ۳۳۷/١ يسلايطلا دواد وبأ هاور ۳٠١/۲: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۱)

 اوددج :للع هللا لوسر لاقو :هرحآ يف دازو ۱ ديمح نب دبعو ۳١۹/۲ لبنح

 .هللا الإ هلإ ال :لوق نم اورثكأ :لاق ؟اننامإ ددحن فيكو !هللا لوسر اي :اولاق .مكناعإ

 ىسوم نب ةقدص قيرط نم ۳۸١/۲-۲۸١/٤ مكاحلا هاور ديمه نب دبع داز امو
 اذك- دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو ‹فيعض وهو «هيلع مهديناسأ رادمو ‹ يقيقدلا

 شکل ایل دا هور ۲ عمجما يف يمثيملا لاق .ةدايزلاب يناربطلا هاورو -لاق

 نب ملسم لاقو هريغو نعم نبا هفعض يقيقدلا ىسوم نب ةقدص ىلع هرادمو--١
 يف يقهيبلا هجرحخأ ديعس يبأ نع يورو .اقودص ناكو يقيقدلا ةقدص انثدح :ميهاربإ
 :ينطقرادلا لاق :لاقو ۷۹١/۲ للعلا يق يزوجلا نبا هدروأو ۲۸٠/١ ريبكلا دهزلا
 ٤٥/۲ ٠. هباشتملا صيحلت يلات يف بيطخلا هحرحأ دوعسم نبا نعو .تباث ريغ ثيدحلا

 .دنسملا يف ركاش خيشلا هنسحو ةحصلاب عماحلا يف هل يطويسلا زمرو
 ثیدح :لاقو ۷/۱ مكاحلاو ۲٣٣٥/۲ هحیحص یف ةميزحخ نبا هحرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 .يهذلا هيلع هقفاوو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 !بر ای :اولوقو «بکْرلا ىلع اونجا» :لاقف طلا طحق ل هلل لوسر

 .مهنع فشكي نأ اوبحأ ىح اوقف :لاق ̂ " ةبابسلاب ًاَمْوَأو «!بر اي

 نب دلاخ نع ركذي يبأ تعم :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع -۷

 نب دلاح :لاقف ءءاملا اوركذف «ناورم نب كلما دبع دنع ناك هنأ ديزي

 دعرلا ةبذعيف «رحبلا نم ميغلا هيقتسي ام هنمو «ءامسلا نم هنم :هیف دیزی

 ناك امف تابنلا امأو «تابن هل نوكي الف رحبلا نم ناك ام امأف «قربلاو

 نم لالقب رمأف :لاق ءرحبلا ءام تبذعأ تعش نإ :لاقو ءءامسلا ءام نم

 .بّذْعَي تح هب عنصُي فيك ًفَصَو من ام

 (؟اذه ام» :هباحصأل ي هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ۸

 “"«نانعلا اذه»ر :لاق .باحسلا :اولاق

 انقسا مهللا» :لاقف ع هللا لوسر یقستسا :لاق 4ط سنأ نع - ۹

 تقبطأ یتح ان رب امف «راض ريغ ًاعفان «ث ثئاَر ريغ ًالجاع ًاقَبَط ًاعيرَم ائي

 :لاقف -نابكر لا ينعي- سبح دق هنإ هل ليقف ل يلا ياف ءب انيلع

 .تحًّرفتف "(انيلع الو ايلاَوَح مهللا»

 )١( دنسملا ق رازبلاو هحيحص ىف ةناوع وبأ هحرحأ ٠٤/٤ طسوألا يق يناربطلاو ٠٠١/١
 دعس دنسم يف يقرودلاو ١١١/١ .فالتحخا هدنس يو :۹۹/۲ صيحلتلا يف ظفاحلا لاق

 نايبلا يف ينيسحلا لاق ١/ :۲۸.لاقم ثيدحلا يقو

 ) )۲:مقرب الوصوم أي «لسرم ثیدح ٥۱.

 ) )۴للعلا يف متاح يبأ نبا ثيدحلا دروأ  ۱۹٤/١يق ثيدحلا لصأ نكلو «لاقم هدنس يقو
 ى
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 ‹قعاوصو قربو دعر اذإف ؛يقوف ترظن «ةعباسلا ءامسلا ىلإ تيهتنا دقل يب

 «مهنوطب جراخ نم ىرت تايحلا اهيف تويبلا لشم مهنوطب موق ىلع تيتأو
L3۱ £  

 : (ابرلا ةلكأ ءالؤه :لاق ؟لیربج ای ءالؤه نم :تلقف

 (؟اذه ام» :لاقف ءاباحس ىأر ي يبلا نأ ؛هلط ةريره يبأ نع ١-

 هللا اهقوسي ضرألا اياور» :لاق ءاوتكسف «نانعلا» :لاقف .باحسلا :اولاق

 "نورك ذی الو هنورکشی ال موق ىلإ کک
 تاذ لك هللا لوسر دهع ىلع انرطم :لاق 4ظ ءادردلا يبأ نع -۲

 لاقف ءاذكو "اذك ءونب ةليللا انرطم :لوقي لجرو يب يبلا حبصأف ةليل

 ےہ

 .ظفللا يف فالتحا عم ٩۱٤/۲ ملسمو ۱ يراخبلا سنأ نع «نيحيحصلا

 ةجام نبا یورو ۳۳۵٣/۷ ةبيش يا نباو ۳٣١۳/۲- ۳٦٣ دمحا هجر حا «فیعض هدانسإ (۱)

 .ابرلا ةلكأ ةصق هنم ۲

 نباو .بيرغ ثيدح :لاقو ٠٠٠/١ يذمرتلاو ۳۷٠/۲ دمحأ هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۲)

 ۰٦۱/۲-٠١٤١۹/٤. ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٠٠٤/١ ةنسلا يف مصاع يب

 نم اهلك ةنسلا ةنمزأ يف علاطملا ةفورعم امجن نورشعو ةينامث ءاونألا :ةديبع وبأ لاق (۳)
 عم برغملا يف محن ةليل ةرشع ثالث لك يف اهنم طقسي فيرخلاو عيبرلاو ءاتشلاو فيصلا
 ءاضقناو ىمسم مولعم امهالكو هتعاس نم قرشملا يف هلباقي رحخآ علطيو رجفلا عولط
 عم لوألا مجنلا ىلإ رمألا عجري مث «ةنسلا ءاضقنا عم اهلك نيرشعلاو ةينامشلا هذه
 ال :اولاق رحآ علطو محن اهنم طقس اذإ ةيلهاجلا يق برعلا تناكو «ةلبقملا ةنسلا فانفتسا
 كلذ ىلإ كلذ دنع نوكي ثيغ لك نوبسنيف «حاير وأ رطم كلذ دنع نوكي نأ نم دب
 .كامسلاو ناربدلاو ايرثلا ءونب انرطم نولوقيف مجنلا
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 عيرلاو قرللاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاحرلاو فوخلا بانک

 اهب مهنم ريثك حبصأ الإ ةمعن موق ىلع ىلاعت هللا معنأ ام لق» : هللا لوسر

MD 
 . (نیرفاک

 :لاق ؟لوقی ام يردت !هّللا لوسر اي :ةا ليربج لاقف «ةنيدملاب اليوط

(J)ترمُأ :تلاقف ؟ترمأ ني :باحسلا تلأس يِ : لا ںیرح لاقت  

0 

 ةمئألا تراج اذإ» :ٌك هللا لوسر لاق :لاق ترم نی رشک نع ٤

 . (ءامسلا تطحق

 ىأر اذإ جب هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-

 “ةحر» :لوقي رطملا

 نإو ءانزلا ةرثك نم فحرلا نإ :لاق 4ف باطخلا نب رمع نع - ٥٦

 .روجلا ةمئأو ءوسلا ةاضق نم رطملا طوحق

 ريبكلا يف يناربطلاو ۳١۷/١( رصتحملا) رازبلا هاور ۲١ عمحجملا يف يمشيملا لاق )١(

 .مالك هيفو شايع نب ليعام“إ هيفو ٠١۷/۲) نييماشلا دنسم)

 ر ر مرا توم الحلا

 رازبا هحرحأ فیض دانس تمدح یم رع یبا نع الوضو اح لس رب تلج 7

 مزحجو ۱/٦ بعشلا ف يقهيبلاو ort رداونلا يف يذمرتلا میکحلاو ۱ رصتخملا)

 ٠۹٩/١. عمحنا رظنا ۲۱ ۲۹/۰ ءایحإلا ثیداحا جيرخت يق يقارعلا ظفاحلا هدانسإ فعضب

 )٥( ملسم هحرحا ‹«حیحص ثیدح 11/۲
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 [٠٠:تاير] 4 ) ْنوُدَعوُت امو کفر ءاَمَّسلَا و  :دیعس نع -۷
 .جلثلا نم ةبئاذ نيع لك و «جلثلا :لاق

 لاو اذه يف :لاق «باحسلا ىأر اذإ ناك «نسحجلا نع -۸

 .مکبونذو مکایاطخب هنومرحت مکنکلو «مکقزر

 ىلإ رظنأ انأو رعاشلا لوق تركذ امر :لاق فط رمع نبا نع -۹

 رکذأف «بازیم لک شیجی تح لزای امف «يقستسي ب هللا لوسر هحو
 :رعاشلا لوق

 لمارألل ةمصع ىماتيلا عيبر ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو
 . بلاط يأ لوق وهو

 :لاق ييي هللا لوسر نأ ؛بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع ٠-
 ك هللا لعجيف ءرطمت ءامسلاو الإ راهن وأ ليل نم طق ةعاس سانلا ىلع ىتأ ام»

 .(ءاشی ثیح كلذ

 ةلوصوملا يف :ء۷۷/۲ حتفلا يف ظفاحلا لاق ءالوصومو اقيلعت ١ يراخبلا هجرحخأ )١(

 نم وهو ىرحألاب نيتقيرطلا ىدحإ تدضتعا نكلو هب جاجتحالا يف فلتحخا نم ةقلعملاو
 4۹۳/۲ دمحأ ثيدحلا جرحخأ امك .ثيدحلا مولع يف ررقت امك حيحصلا يمسق دحأ ةلشمأ
 .ينابلألا خيشلا هنسحو «هدنس ةحصب ركاش خيشلا مزجو ٤٠٥/١ ةحجام نباو

 ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۸۲/١ دنسملاو ٠٠٤/١ مألا يف يعفاشلا هجرخأ «لسرم ثيدح (1)
 دارأ نيأ ىلإ هلسري هنكل ءامسلا نم هللا هلزاي لازي ال رطملا نأ :ثيدحلا ىنعمو ٤

 ڪ
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطبلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 لوسر هجو يق تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 . "جيلا هنع بهذ ترطم اذإف ءاميغ ىري ىح طق اجيه هلل

 ءام نم تاريحب ءامسلا ف نإ :لاق هإط ورمع نب هللا دبع نع -۲

 .هنيميب ئکو ملا هیکو ي نیح ءاکولا نم جرحي امک الإ اھنم مکبیصی ال

 «ىلصملاب سانلاب ىقستسا فط رمع نأ ؛يظ سابع نبا نع ۴

 كدنع نإ مهللا :لاقف بل سابعلا ماقف .قستساف مق :سابعلل رمع لاقف

 انيلع هلزنأ مث ءءاملا هيف لزنأ مث «باحسلا رشناف ءام كدنعو ءاباحس

 كيلإ انعفش مهللا !عرضلا هب رردأو «ع رفلا هب لطأو «لصألا هب ددشاف

 !انيلهأو ءانسفنأ يق انعفش مهللا !انماعنأو ءانمئاهب نم قطني ال نم نع

 لك فوحو «راع لك يرعو «عئاج لك عوج كيلإ اوكشن انإ مهللا
 .اماع «اللجم «اقبط «ةعفان «ةعداو ايقس انقسا مهللا !فئاح

 س ي

 نم ءاشي ثيح هفرصي هللاو ءاراهنو اليل رطمت ءامسلا نأ هيفو :يعفارلا لاق .ضرألا نم

 يتلا تاقوألا ىلع هلم نكعيو «هقالطإ ىلع اذه يرجي نأ نكعب مث ءاربو ارحب يحاون

 نيب كلذ مسق هللا نكلو «ماع نم ارطم لقأ ماع نم ام :سابع نبا نعو .رطملا اهيف دهعي

 لك هردقو رطملا ددع نوفرعي ةكئالملا نأ يورو :فاشكلا يق لاق.ءاش ام ىلع هدابع

 ٠١٠/١. ضيفلا .دالبلا هيف فلتخت نكل فلتخي ال هنأل ؛ماع

 يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدحلا نعم نكلو «لاقم هدنس ينو ٩ دمحأ هجرحأ )١(

 .مدلا ناجيه :جيملاو «ةرفصلا :جيملا ٦٦/۲ ملسمو ٤

 .ءاعولا وأ ءاقسلا مف هب دشي طيح وأ ريس لك :ءاكولا (۲)
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ۰ اجرلاو فوخلا بالك

 دتشا اذإ 4 باطخلا نب رمع ناک :لاق «ديعس نب یجب نع ٤

 نوطبو “"ماكآلا روهظ ىلع مهللا «ردملا تويب اهبنح مهللا :لاق «رطللا

 .!رجشلا تبانمو ةيدوألا

 لحد الحر نأ ؛ 4ظ كلام نب سنأ نع هللا دبع نب كيرش نع - °

 لل هللا لوسر لبقتساف «بطخمي مئاق ب هللا لوسرو ةعمحلا موي دجسللا

 هللا ع داف ؛لبسلا تعطقناو «لاومألا تكله !هللا لوسر اي :لاق مث ءامئاق

 مهللا !اشغأ مهللا» :لاق مث «هيدي ل هللا لوسر عفرف :لاق .انثيغي لاعت

 ‹«باحس نم ءامسلا يف ىرن ام هللاو الو :سنأ لاق «!انشغأ مهللا !انشغأ

 نم تعلطف :لاق «راد الو تیب نم علس نيبو اننیب امو «ةعزق الو

 ‹ترطمأ مث ترشتنا ءامسلا تطسوت املف « س رتلا لثم ةباحس هئارو

 كلذ نم لحر لحد مث :لاق ءاتبس سمشلا انيأر ام هللاو ال :سنأ لاق

 ءامئاق هلبقتساف «بطخي مئاق ل هللا لوسرو ةلبقملا ةعمحلا يف بابلا

 اهكسمب هللا عداف «لبسلا تعطقناو لاومألا تكله !هللا لوسر اي:لاقف

 ىلع مهللا انيلع الو انيلاوح مهللا» :لاق مث «هيدي ليَ هللا لوسر عفرف .انع

 .سبايلا نيطلا عطق :ردملاو «عمتججا بارتلا وهو ةمكأ عمج :ماكآلا )1(

 تحت نم ترم اذإ لظ اهنأك قاقر باحسلا نم عطق عزقلاو «ميغلا نم ةعطق يأ (۲)
 .ةريبكلا ةباحسلا

 .ةنيدملاب فورعم لبج :علسو « ةريدتسم يأ :سرتلا لثم ةباحس )(

 - 9 -۔



 حيرلاو قربلاو و دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 انحجرحو ‹تعلقأف “(!رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو بارظلاو ماكآلا

 لحرلا وهأ :هلظ كلام نب سنأ تلأسف :كيرش لاق .سمشلا يق يشم

 يردأ ال :لاق ؟لوألا

 هللا لوسر نأ ؛اهثدح اهابأ نأ تثدح دعس تنب ةشئاع نع ٦-

 ءءامسلا ىلإ هفرط عفرو «هيعارذ نع رسح شلطعلا هيلإ سانلا اكش امل لي

 اصاصح اصاشن اقصالتم اقحالتم اقولد افيصق افيثك اباحس انللج مهللا» :لاقف

 (قاعب اقدغ الباو الجس اطقطق “"اشاغب اشط اذاذر هنم انرطمت ءاصاصخ

 نم فصو ةفص لك يف نولتت ركذ يتلا ةباحسلا هتلظأ تح هيدي در امف

 .“ لاحرلا لب ىقح رطملا نم انرطمأو باحسلا تافص

 1۱٤/۲. ملسمو ۳٤۳/۱ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۱)

 لك ةصاصحخ عج صاصخلاو رطملا لوزن ةدش :صاصحلاو عفترملا باحسلا :صاشنلا (۲)

 رطملا :شاغبلاو ةصاصح هسفن ميغلا ىمسي ي دقو باحسلا يف نوكي قرح وأ للخ

 .شخغبلا مث ذاذرلا مث لطلا هفعضأو رطملا فحأ :يعمصألا لاق .رطقلا فيعضلا

 .رطقلا ريثكلا قدغلاو «عساولا ريزغلا ريثكلا رطملا :اقاعب (۳)

 )٤( مالسلا لبس يف ءاج .هحيحص يف ةناوع وبأ هجرحأ :مارملا غولب يف ظفاحلا لاق ۸۲/۲
 .امكارتم افثاكتم يأ :افيثك اباحس .ضرألا ميمعت دارملاو «ليلجتلا نم :انللج مهللا

 لیح :لاقي :اقولد .رطملا ةوق تارامأ نم وهو توصلا ديدش هدعر ناك ام وهو :افيصق

 :اذاذر هنم انرطحت .مجه :موق ىلع ليسلا قلد :لاقيو «ةعفدلا ةديدش ةعفدنم يأ قولد

 وهو ذاذرلا مث رطملا رغصأ طقطقلا :ديز وبأ لاق :اطقطق .شطلا نود هرطم ناك ام وه

 ءابص هتببص اذإ الجس ءاملا تلجس :الجس .ذاذرلا قوف وهو شطلا مث طقطقلا قوف

 .ءام نم اهنم بيصي ام ةرثك يف ةغلابم باحسلا هب فصو
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 عيرلاو قربلا دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

ERGE ORRGETOESNT OSG ت ا 

 كسمأ ول» : هللا لوسر لاق :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع -۷
 اذه :اولاق مهنم ةفئاط ترفك هلسرأ مث نينس عبس سانلا نع رطقلا ىلاعت هللا

 ©( دجملا ءون نم

 لوسر لاقف ءاموي انرطم :لاق هه ينهجلا دلاخ نب ديز نع -۸

 هللا ردقب انرطم :لوقيف نمؤملا امأق ؛ارفاكو انمؤم سانلا حبصأ» :ليب هللا

 ءاذکو اذک ءونب انرطم لاق نمو «موجنلاب رفاک يب نمم كلذف «هتئيشمو

 °" موجنلاب نمؤم يب رفاک كلذف

 ناك راصنألا نم الحر نأ ؛كيتع نب رباح نب كلملا دبع نع -۹

 ءءاقستسالاب ءاعدلا يراصنألا رثكأف «رطم موي يف لط رمع دنع ادعاق

 ' الأ ءايقسلا يف نوكي ام كيردي امو :لاقو «ةردلاب هبط رمع هبرضف

 .سفنألاو لاومألا عست ةعفان ةعداو ايقس :لوقت

 عحرت [٠:درسل] 4 (2) عجرلَأ تاد ءامسلاو $ :لاق «ةمركع نع ٠-

 .تابنلاب ع دصت :لاق [۲٠:فرطل] ( ( ر نصل تاد رضرألاو ‹رطملاب

 .نینس سه :امهیفو ٠٦١/۳ یرغصلاو ٥٦۳/١ یربکلا ېت يئاسنلاو ۳ دمحأ هجرحخأ )١(

 نابح نبا هححصو .نينس رشع :امهيفو ٤۸۲/۲ ىلعي وبأو ٠٠٥/۲ يمرادلاو
 وه :ليقو «هب رطمت اهنأ معزت برعلا تناك موجنلا نم محن :حدجملا ءونب ...۳

 .ياثألاك بكاوك ثالث :ليقو «ناربدلا

 .۸۳/۱ ملسمو ۱ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۲)
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو رب رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 .تابنلاو رطقلا ىلع الا ليئاكيم :لاق «طباس نبا نع ١-

 رم ام ةعبارلا ءامسلا نم لزني ديلجلا نأ ول :لاق «بعك نع -۲

 :[ ءاد] 4 ) اًجاَجث ٌءاَم تارصعملا نم الراو ظ :نسحلا نع -۳

 تبني ‹ريثكلا ءال ١] ء:الا] 4 @ اًجاَجن) «باحسلا [١:الا] (تارصّعملآ

 . بحل ا هب هللا

 ثيغلا :لاق [٠.:دنرس] 4 ّمْهَنيب هتف هَتُفَصَدَقلَو » :ةمركع نع ٤-

 [٠.:ناقرفل] 4 ج اروم لا سالا رَت :E «هذه عنمتو «هذه يقست

 .ءاونألاب انرطم :نولوقي

 [٠.:ناقرفلا] أو رك ذيل ! مهيب ةَْفَرص قلو 3: : ا سابع نبا نع 0

 يف هفرصي ىلاعت هللا كلو ءارطم ماع نم رثكأب ماع نم ام هلعل :لاق

 .نيضرألا

 4 ةثناَرُح اتدنع الا ءىس نم ناو ا مافی نس نع فرص هللا

 وو س
 [ .:لحنلا] 4 © رومیست هيف رجس
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 عیرلاو قربلاو لعرلاو وعملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 .رطملا :لاق [۲ ۲: تايراذلا] 4ہ کقرر ِءامسل امّسلا فر 3: :دهاحم نع ~۷۸

 ر و

 4 نودع وت امو کفر ِءاَمَسلَا نر :ه ف سابع نبا نع -۹

 .هنم جلثلا :لاق [۲۲:تايراذلا]

 لبق- يرافغلا ليصأ مدق :لاق «هيبأ نع ماشه نب مازح نع -۰
 هللا يضر ةشئاع هتربختساف «ةشئاع ىلع لخدف -أباجحلا ُبرضُي نأ

 تكر تو :لاقو ءاهباصأ ارطم ركذف ؟اًهَتَكرت فيك :ةكم نع اهنع
 بلسأو ءاهَرحذإ قذعأو ءاههاَضع َرَشْمَأو «تضيبا دق اهءاحطب

 اي اًهيإ» :لاقف كلذ ىلع لب يبنلا لحدف «"اهضمح لقبأو ءاهَماَمُ

 . رحت ال !لّیصأ

 ١- رَّبلاَو ربلآ ف داسقا رهط :قوعلا ةيطع نع  4]لروم:٠[
 .رطملا طوحق :لاق

 ٌرشملاو «هب ىستكاو هقرو جرح يأ :اههاضغ رّشمأو .ىصحلا قاقد هيف ليسَم :ءاحطبلا )١(
 هلو مظعي رجش لك :هاضعلاو .ةرشم هتدحاو حلّطلاو ملسلا يف جرخي صونلاك ءيش
 .َرَهرأ ىنعع قذعأ :ليقو «بعشو نيجارع يأ قوذُع هل تراص يأ : قذعأو كوش

 جرخأ يأ :بلسأو .بشخلا قوف تويبلا اهب فقست «ةحئارلا ةبيط ةشيشح :رحذإلاو

 :اهضمح لقبأو .ةبذحلا يف الإ معلا هرتحت الو ةيدابلا يف فورعم تبن :اهماَّمنو .هصوخ

 ىلع موقي ضماح وأ لام تبن لك :تابنلا نم ضمحلاو «ضرألا نم رهظو تبن يأ
 .كلذ ريغ ليقو .هل لص الو قوس

 ٠١١١/٤. ةمظعلا يق خيشلا وبأو ۲۹۹ ةكم رابخأ يف يقرزألاو ۲۷۸ يباطخلا هجرحأ (۲)
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا ب باتک

 ىقستسا اذإ لوقي ناك لي هللا لوسر نأ ؛هط ةرمس نع -۲

 .«!اهنكس انضرأ يف لزنأ مهللا !اهتنيز انضرأ يف لزنأ مهللا» :رطملا

rانضرأ يف لزنأ مهللا» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ 4ط هل ةر نع  

)0 
 . (!اهنکسو اهتنیز

 داز امف «سانلاب يقستسي 44 رمع جرح :لاق «يعشلا نع ٤-

 ؟تيقستسا كارن ام !نينمؤملا ريمأ اي :اولاق «عحر تح رافغتسالا ىلع

 لاق مث ءرطملا اهب لزاتسي يتلا ءامسلا “"”حيداجع رطللا تبلط دقل :لاق

 4 هلا اوبو ر كف ارق 5ة م [١.:ےرن] 4 د ااغ ناک ا کیر او رفا

 : ء[۳:دوه]

Aeحور ىلإ لسرأ ناورم نب كلملا دبع نأ ؛بيرك نب ريدح نع  

 بنذلا مهللا :نولوقي :لاق ؟ءامسلا تطحق اذإ لوقت فيك :عابنز نبا

 !ثيغلا انقساو ءانل رفغاف «هنم كرفغتسن انإف ؛ رطقلا هب انع تسبح يذلا

 .تارم ثالت

 رصتخملا) رازبلاو ۲٠۷/۷ ريبكلا يف يناربطلا هاور ۲ عمحما يق يمشيهلا لاق )١(

 يف يمليدلاو ۷۷/١ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ امك .حيحص وأ نسح هدانسإو ١

 ١٠٠١/۲ ريبحلا صيحلت يف ظفاحلا لاق نكلو ةناوع نبا هححصو ٤۸٤/١ سودرفلا
 .فيعض هدانسإ

 .رطملا ىلع ةلادلا ءاونألا نم برعلا دنع وهو ناربدلا محن وهو حودجم عمج :حيداحمجم (۲)
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو لاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك
TT TOTTI TEEIOGTSS ESTES 

 ن م ی ت ا ج ج م ت م

 ءرذبلا هعم الإ ءامسلا نم رطم لزن ام :لاق هه سابع نبا نع -

 .هومتيأرل اعطن متطسب ول مكنإ امأ

 :لاق «هثدح هنأ هبا نع ثدحي يمشاملا دمحم نب سابعلا نع -۷

 له :تلقف «بارعأ ةيبحأ ىلإ تلمف رطم انباصأف «ديصلا يف تنك

 «نيتليلو نيموي تثكمف «مه ةلظم هولزنأف «معن :اولاق ؟لظم نم مكدنع

 اريح ءامسلا نم كلك هللا لزنأ دقل :تلق «تحبصأ املف «رطملا نكسي ملو

 :لاقف «هديب هسملف تابشح عبرأ نيب نيئاسك ىلإ لزنملا وبأ ماقف ءاريثك

 عطقني ال رطملاو «يتليلو يموي تشكم مث ءاريح ةليللا هللا لزنأ ام

 ‹«عنص ام لثم عنصف «ءاسكلا ىلإ ماقو «تلق ام لثم تلقف «تحبصأف

 مث «هدي سمف ماقف «كلذ لثم ثلاثلا مويلا يف تلق مث «لاق ام لثم لاقو

 لوأ كتلاقم تعم دق :تلقف ءاريح ةليللا لجو زع هللا لزنأ دق معن :لاق

 روذبلا نم فكب ىتأف :لاق ؟كلذ ببس امف «مويلاو [سمأو] سمأ نم

 لزتي امنإ الكلاو بشعلاو لقبلا بح نإ :لاقو «ءاسكلا قوف نم اهذحأ

 .ءاش فيك ريدقلا هللا هتبنيف ءامسلا نم

 ترطمف «ةكم قيرطب انك :لاق «ديعس نب ملتسم نع -۸

 .ةميحخ ىلع اروذب تيأرف ءءامسلا

 ناكو- يبأ عم اسلاج تنك :لاق «يزامرحلا ةليفط يبأ نع -۹

 يق اذإف ءاهلصأ نع ترفحف ةلقب تيأرف -ةيلهاجلا دالوأ نم اريبك اخيش
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتک

 ءادح ناتبلص ناتنثو «ةدحاو تتبن «تابح ثالث هيف تبنت يذلا ءاعولا

 ثالث نم :تلق ؟بحعت ءيش يأ نم :يبأ لاقف «هنم بجعتأ تسلجف

 كڳک هللا نإ !ينب اي :لاق .ءاعو يٿ اهعم ناتبلص ناتن «ةبح تبنت تابح

 ولو «ةدحاو ةبح ةنس لك تبنت «نينس ثالثل تابح ثالثلا هذه قلحخ

 .هلك تابنلا بح بهذ «ضرألا تبدحأ مث اعيج نتبن

 «ىرق رهشو «ىرث رهش :لاق هنأ ؛جاجعلا نب ةبؤر نع ٠-

 ضرألا يف ثكمت عقو اذإ رطملا نأ كلذو «ىوتسا رهشو «ىعرم رهشو
 مث «یرق رهش :هلوق وهف تابنلا یرتف تبني مث «یرثلا وهف ابطر ابارت

 .لمتكيو عبارلا رهشلا يف تابنلا يوتسي مث «ىعرم ثلاثلا رهشلا يي ريصي
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 جيرلاو قر قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ديح يمع عم سلاجل ينإ :لاق «هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نع -۱

 يف خيش دجسملا ةيحان يق ضرع ذإ ب لوسرلا دجسم يف نمحرلا دبع نبا
 لبقأ املف «هاعدف «ديمح هيلإ لسرأف «لاقع ينب نم فعضلا ضعب هرصب

 ضعب ف لي هللا لوسر بحص دق لجرلا اذه نإ !يحأ نبا اي :لاق «هيلإ

 يذلا ثيدحلا :ديمح لاقف «هل تحسفف «كنيبو ينيب هل حسفاف «هرافسأ

 هللا لوسر تعم «معن :لاق «باحسلا يف هركذ ب هللا لوسر تعمم

 كحضيو «قطنملا نسحأ قطنيف «باحسلا ىشني ىلاعت هللا نإ» :لوقي ي

 :قطنملا :لاقف «كلذ نع ميهاربإ الأسف :ناميلس لاق .'”(كحضلا نسحأ

 .قربلا :كحضلاو دعرلا

 صربألا نب ديبعل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -۲

 هلحر ىلإ ىوهلا قتف نيب ام هبقرت تبف قرب كقاش

 هلعر يف داوجلا ناصحلا لثم هدجاون تدب یح كحضي

 ؟دعرلا نع ي هللا لوسر تلأس دوهيلا نأ ؛شمعألا نع -۳

 .«كلم توص» :لاقف

 هجرخأ امك .خيحصلا لاحر هلاحرو ٤٤٤٥/١ دما هاور ۲ عمحما يق .يمثيملا لاق )١(

 ٠١٤٤/٤. ةمظعلا يق خيشلا وبأ

 نع يب يبلا دوهيلا تلأس :ظفلب سابع نبا نع الصوم قيرط نم ءاحج ‹«لسرم ثیدح (۲)

 ك
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 عيراو قوباد عرلاورطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک
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 قعني امك باحسلا رجزي كلم دعرلا :لاق هل سابع نبا نع ٤-

 .منغلاب يعارلا

 ناك و - دلحلا يأ ىلإ هلط سابع نبا لسرأ :لاق «رماع نع -

 .هحيبست نوعمست يذلا وهو «كلم :لاق ؟دعرلا نع هلأسي -بتكلا ارقي

 .باحسلا رجزي كلم دعرلا :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 !هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب دعرلا حبسي د نم ناحبس  :لاقو يدخل

 .ديدش ضرألا لهأل ديعو اذه نإ :لاقو

 كلملا دبع نب ناميلس انيب :لاق «ىميمتلا دشار نب نافع نع -۸

 اهنم عزجف «ةدعر تدعر ذإ زيزعلا دبع نب رمع هعمو «ةفرعب افقاو

 :زيزعلا دبع نب رمع هل لاقف «لحرلا مدقم ىلع هدخ عضو تح ناميلس

 .ةطخسب تءاج ول فيكف «ةمهحرب تءاج هذه

 لل هللا لوسر ناك :لاق «هيبأ نع ثدحب هللا دبع نب ماس نع -۹

 نم فارخم هدي يف وأ هديب «باحسلاب لكوم كك هللا ةكئالم نم كلم :لاقف ؟دعرلا

 يذلا توصلا اذه امف :اولاق .كك هللا هرمأ ثيح هقوسي «باحسلا هب رجزي ران
 ۲۹٤/۰ يذمرتلاو ۲۷٤/۱ دمحأ هحرحأ ‹«حیحص ثیدح .هتوص :لاق ؟عمسن

 1٦/١٠٠١. ةراتخملا يف ءايضلاو ٠٥/١١ ريبكلا يف يناربطلاو ٥ ىربكلا يف يئاسنلاو
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 حجيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ياسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 انكلهت الو «كبضغب انلتقت ال مهللا» :لاق «قعاوصلاو دعرلا عم اذإ

 .'(كلذ لبق انفاعو «كباذعب

 :لاق «دعرلا عم اذإ هل ةريره وبأ ناك :لاق «ثيل نع-٠

 .!هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب دعرلا حبس نم ناحبس

 :لاق «دعرلا توص عم اذإ ناك هنأ ؛ هل د سابع نبا نع - 1

 .!ميظعلا هللا ناحبس !هل تحبس نم ناحبس

 «دعرلا توص عمم اذإ ظ سابع نبا ناک :لاق «سواط نع - ۲

 .!هل تحبس نم ناحبس :لاق

 باحسلاب لكوم كلم دعرلا :لاق «بشوح نب رهش نع-۳٣

 حاص ةباحس تفلاخ املك حبسي «لبإلا ”يداحلا قوسي امك هقوسي

 .متيأر يتلا قعاوصلا يهف «هيف نم رانلا راط هبضغ دتشا ذإف ءاهب

 باطخلا نب رمع عم انک :لاق هن ضط سابعلا نب هللا دبع نع ٤-

 لاقف «دربو قربو دعر انباصأف «رابحألا بعك انعمو «رفس يف هلظ

 ثیدح :لاقو ۳۱۸/٤ مکاحلاو .بیرغ :لاقو ۱۳/۰ يذمرتلاو ٠٠١/۲ دمحأ هحرحأ (۱)

 دمحأ دنس :يوانملا ردصلاو يديبزلا لاق .يهذلا هقفاوو .هاحرخي مو دانسإلا حيحص

 :۸۲۹/۲ ءایحإلا ثیداحأ جیرخت يف يقارعلا لاق «ركاش خيشلا هدانسإ ححصو .ديج

 .نسح دانسإب ٠٠۹/۱ ينسلا نباو ٩۱۸/۱ ةليللاو مويلا يف يئاسنلا هاور

 اه ءانغلاو لبإلا قوس :ودحلاو ىدحب(۲)
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 ت ي س ڪڪ خيرلاو قربلاو دعرلاو رظملا ةلاسر .اجرلاو فوخلا باتک

 هدمحب دعرلا حبس نم ناحبس :دعرلا عمسي نيح لاق نم :بعك

 سابع نبا لاق .دعرلا كلذ يف نوكي امن يفوع «اثالث !هتفيخ نم ةكئالملاو

 اذإف ‹قيرطلا ضعب ىف 4ظ باطخلا نب رمع تيقل مث ءانيفوعف انلقف :ه##

 الوُأ :لاقف « بعک لاق ام هتربحأف « هن ترثأف «هفنأ تباصأ دق ةدرب

 عفرف :لاق «يلازعلا لاثمأ تحرأ مث «تقرب مث تقعص مث تدعر

 لاقف .ناطلسلا وه هللاو اذه :لاقف «زيزعلا دبع نب رمع ىلإ هسأر ناميلس

 .ةظعوملا يف هللاو غلبأف :لاق ؟باذعلا

 .هتوصب باحسلا رحزي كلم دعرلا :لاق «دهاحم نع ١-

 .ريبكتلاو حيبستلاب

 لل هللا لوسر ىلإ تلبقأ ادوهي نأ ؛هلظ سابع نبا نع-۸
 ةكئالم نم كلم وه» :لاق ؟وه ام دعرلا نع انربخأ !مساقلا ابأ اي :اولاقف

 ‹ءلفسألا ةدازملا مف وهو «ءالزعلا عم يلازعلاو دوجحلا رطملاب ترمهنا اذإ ةباحسلل لاقي (1)
 .ةدارملا مف نم جرخ يذلاب هقافدناو رطملا عاستا هبشف
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 .(هللا ءاش ام ثيح اهب قوسي «ران نم قيراخم هعم باحسلاب لكوم كب هللا

 ىلإ يهتني «هرجز اذإ هرجز» :لاق ؟عمسن يذلا توصلا اذه امف :اولاق

 . تقدص :اولاق ما ثیح

 «دعرلا هما ةكئالملا نم كلم دعرلا :لاق «ةمركع نع -۹

 .باحسلا ءشني كلم دعرلا :لاق «دهاحبم نع -۰

 ديزي نب دوسلا ناک :لاق «دادش نب عماح ةرخص يبأ نع ١١-

 .!هتفيحخح نم ةكئالملاو هدم

 ران نم اروحب شرعلا نود نإ :لاق « ينوجملا نارمع يأ نع ۲١-

 .قعاوصلا اهيف عقت

 ران نم اروحب شرعلا نود نإ :لاق « ينوجلا نارمع يبأ نع ٣۳-

 .قعاوصلا اهيف عقت

 نود نأ -ملعأ هّللاو- انغلب :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع - ٤

 .ران نم اراحب شرعلا

 اقطنم نسحأ ءيش سيل :لاق هلظ سابع نبا نع ةمركع نع ٥-

 .هتیشاح رظناو ۳٩:مقر ثٿیدحلا رظنا هجیرخت مدقت ‹«حیحص ثیدح (۱)
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
 س
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 دعرلا هقطنم :لاق ؟هقطنم ام :لاق «باحسلا نم اكحض نسحأ الو

 ملسملا بيصت قعاوصلا :لاق « يلع نب دمحم رفعح يأ نع ١-

 .اركاذ هلل بيصت الو «ملسملا ريغو

 .اركاذ هلل بيصت ال ةقعاصلا :لاق یاطع نع - ۷

 هللا ناحبس :لاقف «دعرلا عمس نم :لاق ءايركز يبأ نبا نع -۸

 ةقعاص هبصت مل .هدمحبو

 تفح اذإ :لاقي ناك :لاق «ةيمأ يبأ مركلا دبع نع -۹

 لبق انفاعو «كباذعب انكلهت الو «كبضغب انلتقت ال مهللا :لقف «ةقعاصلا

 .!كلذ
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 نع هلأسي دلحلا يبأ ىلإ لظ د اپع نہا لسرا :لاق «رماع نع -۰

 اهنإف ءامسلا امأ :لاقف ؟قعاوصلاو قربلا نعو ؟يه ءيش يأ نم ءامسلا

 قيراخمف قعاوصلا امأو ءءاملا ؤلألت وهف قربلا امأو «فوفكم ءام نم

 .باحسلا اهب رجزي

 ١- اًعَمْطَو اق قربا مكر » :ىلاعت هلوق يف كاحضلا نع (

 ]الرعد:٠۲[. ام لاق (احَمطو و قعاوصلا نم فاحت امم اتو ط :لاق

 .ثيغلا نم ىحري

 .ةكئالملا قيراخم قربلا :لاق هلت طه يلع نع ٣-

 . كلم عصم :لاق «دهاحب نع-۳

 .ىءارتي كلم قربلا :لاق ب سابع نبا نع ٤-

 «ةكئالملا ديب قيراخم قربلا :لاق «ضيبألا نب ةعيبر نع ٥-

 .باحسلا اهب نوقوسي

 ؛عمتلي قربلا ىرتف ةبرض باحسلا برضي يأ «باحسلا قوسي كلم عصم قربلا يأ )١(

 .قاربلا :عصاملاو
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 برض قربلاو «كلم دعرلا لاق ل بلاط يأ نب يلع نع ٢

 .دیدح نم قارحخع. باحسلا كلما

 يعارلا ر رز باحساا رجزپ كام اا .لاق بیک نع ۷

 .اوقعصل ضرألا لهأل رهظ ول٠ :-هديب
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك
O ET 

  @ ROف

 اوبست ال» :44 هللا لوسر لاق :لاق يل طط بعك نب يأ نع -۸

 ام ريخو ءاهيف ام ريخو اهريخ هللا اولسو كلك هللا حور نم اهنإف ؛حيرلا

 . هب تلسرأ ام رشو ‹اهيف ام رشو ءاهرش نم هللاب اوذوعتو «هب تلسرأ

 ىأر اذإ ل هللا لوسر ناک :لاق د كلام نب سنأ نع -۹

 ام رش نم كب ذوعأو هب ترمأ ام ريخ كلأسأ ينإ مهللا» :لاقو «عزف «حيرلا

 .(!هب تلسرأ

 :هئاعد يف لوقي ل هللا لوسر ناک :لاق هڪ سابع نبا نع -۰

 هب ءيجت ام رش نمو «لسرلا هب ءيجت ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 (!حیرلا

 )١( دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح ٥ لمعلا ف يئاسنلاو ٠۲٠/١ مكاحلاو ۹۸/۲

 يغبني ال :هللا هحر يعفاشلا لاق .يمهذلا هرقأو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو

 .ءاش اذإ ةمقنو ءاش اذإ ةمحر اهلعجي هدونج نم دنجو هلل عيطم قلح اهنإف «حيرلا متش

 لاق ۲۸٤/۰-۸۲/۷ یلعی وبٌأو ۲٠۰/۱ بدألا يف يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 لاق .حيحصلا لاحر اهدحأ لاجرو ديناسأب ىلعي وبأ هاور ٠١١/٠١: عمحجما يف يمثيهملا

 ٠١٠٤/۷ ءايضلا هححصو .حيحص دانسإب ىلعي وبأ هاور ٥۲۰/۲: حتفلا يف ظفاحلا

 فعضل فيعض هدانسإو ٠١٠٤/٤ یلعی وبا هحرحا : ۳٦ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )۳

 .بیرک نب نیدشر
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر
DESEO ESSE 

 تدتشا اذإ حيرلا تناك :تلاق ءاهنع هللا ي يضر ةشئاع نع ١-

a۱  ( 
 . "لع هللا لوسر هحو ریغت

 ةليل تناك اذإ لي هللا لوسر ناك :لاق ظ ءادردلا يأ نع -۲

 ءامسلا يف ثدح اذإو «حيرلا نكست تح دجسملا ىلإ هعزفم ناك حير

 . جنت ىح ةالصلا ىلإ هعزفم ناك رمق وأ سش فوسك نم ثدح

 ىأر اذإ ي ىبلا ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٣-

 نم كب ذوعأو « هب تلسرأ ام ريخو ءاهریخ كلأسأ ينإ مهللا» :لاق حيرلا

 «دعقو ماق "ةليخم یر اذإو ««هب تلسرأ ام رشو [اهيف ام رشو] اهرش

 موق لغم نوكأ نأ فاخأ» وقف «هل لوقنف «هنول ريغتو «بهذو ءاجو

 ۲ بفنال] 4 طم رض راعاڌهإ :اولاق نیح داع

 لٍْفَتْسُم اًضراع هزار اکلق  :هلوق ين هک و سابع نبا نع ٤-

 هپ مّلَجَعَتَسَا مهم وه لب :لاق ‹رطم هيف ميغ : :اولاق ٠دو ( مودا

 يف ريسي فالتحا عم ٦1٦/۲ ملسمو ۱۸۲۷/٤ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 .ظفللا

 نم ۳۲۳/١( نییماشلا دنسم) ریبکلا يف يناربطلا هاور ۲٠٠/۲: عمحا يف يمشيملا لاق (۲)

 .ملعأ هللاو .تاقث هلاجر ةيقبو «همجرت نم دحأ ملو «ءادردلا يبأ نع رخص نب دايز ةياور

 ٠١۳١١/٤. ةمظعلا يت خيشلا وبأ هجرحأ امك

 .ةباحسلا :ةليخملا )۳(

 )٤( ملسم هحجرخا «حيحص ثيدح ٤/1
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 جبرلاو قربلاو رو رطملا لاسر دجرلاو فوخلا باتك

 ام اوأر «باذع هنأ اوفرع ام لوأو «(٠«:د»] 4 جز ميلا ٌباَدَع اهيف مير

 لثم ضرألا ىلإ ءامسلا نم ريطي مهيشاومو مهاجر نم احراخ ناك
 مهباوبأ تحتفف «حيرلا تءاجف «مهباوبأ اوقلغأو «مهتويب اولخد «شيرلا

 [اموسح] ماي ةيناثو لايل عبس لمرلا تحت اوناكف «لمرلاب مهيلع تلامو
 يف مهتحرطف اهب رمأو ء«لمرلا مهنع تفشكف حيرلا رمأ مث «نينأ مه

 .[«٠.دنحا] 4 مهنكَسَم لإ ىر ال اوُحََصأَف  :یاعت هلوق وهف «رحبلا
 يرم :تلاقف «لامشلا ابصلا تتأ :لاق هل سابع نبا نع -

 .ليللاب يرست ال ةرحلا نإ :لامشلا تلاقف يَ هللا لوسر رصنن تح

 .ابصلا ل هللا لوسر اهب رصن يتلا حيرلا تناكو :لاق

 تكلهأو ءابصلاب ترصنر :4 هللا لوسر لاق :لاق ةداتق نع ٣-

 .ةنجلا حير نم بونجلاو روبدلاب داع

 .حيحصلا لاجر هلاجحرو (۳۷/۲ رصتحملا) رازبلا هاور 1٦/٦-1١۳۹: عمحا يف يمثيملا لاق )١(

 «صفح الإ هلصو ادحأ ملعن الو ءالسرم ةمركع نع دواد نع ةعامج هاور :رازبلا لاق :تلق

 هحجرحأ امك .حيحص اذهو :ظفاحلا لاق .فلح هل لاقي ةقث ناكو ةرصبلا لهأ نم لحرو

 :لاقف «ثيدحلا اذه نع -يراخبلا ينعي- ادمع تلأس :لاقو ۳۸٠/١ للعلا يف يذمرتلا

 ١١۷/۲١ ریرح نبا هجرحخأ ۳٠٥/١: ردلا يف يطويسلا لاق .السرم ةمركع نع اذه ىوري

 يف ظفاحلا هركذ- هيودرم نباو ۲۲/۳۲-۲٠١۲ نکلا يف مكاحلاو ۳۱۱۷/۹ متاح يبا نباو

 اهبهمو حير :ابصلا .لئالدلا يف ميعن وبأو ٠١٤١٠١/۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٤0۲/۷- حتفلا

 .روبدلا اهلباقتو راهنلاو ليللا ىوتسا اذإ سمشلا علطم عضوم نم بهت نأ يوتسلا

 .ةلبقلا راسي نع مأشلا لبق نم بهت حير ليقو .بطقلا ةيحان نم بهت يتلا حيرلا :لامشلاو
 يطساولاو ۷۸۳/۳ محعملا يف يليعامسإلا هجرحأ سنأ نع الوصوم ءاح «لسرم ثيدح (۲)

 کک
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ١ ءاجرلاو فوخلا بانك

 بونجلا حير» :لوقي ب يبلا تعم :لاق هه ةريره يبأ نع -۷

 عفانم اهيف هباتك يف ىلاعت هللا ركذ يتلا يهو «حقاوللا حيرلا يهو ؛ةنجلا نم

 نمااذه اهدربف ءاهنم ةحفن اهبيصتف ةدجلاب رمتف جرخت رانلا نم لامشلاو «سانلل

 كا

 :لاق [ [«:رح] 4 حقو حيَرلَأ السرو $ :هظ 4 هلا دبع نع -۸

 .باحسلاو رجشلا حقلت :لاق ‹نسحلا نع -۹

 نيب ام نتنأل اثالث حيرلا ىلاعت هللا سبح ول :لاق «بعک نع -۰

 .ضرألاو ءامسلا

 .حايرلا :تايراذلا :لاق هظ يلع نع ٤١ ١-

 ؟ميقعلا حيرلا نع كاحضلا تلأس :لاق «ناساس يأ نع -

 .حقلت ال يتلا يه :لاق

 يک
 يق دهاش هلو :لاقو ٠١۸/۷ ةراتحملا يف ءايضلا هححصو ١| طساو خیرات یف

 حير :بونجلاو .بونحجلا ركذ ريغ نم سابع نبا نع دهاحج ثيدح نم ٠٠١/١ حيحصلا

 .ةلبقلا ني نع يأت لامشلا فلاخت

 ۲۲/۱٤ ریرح نیاو «باحسلا بات يف ایندلا يبأ نبا هجر 2

 ۲۷۱/۲ سودرفلا دنسم يف يمليدلاو هیودرم نیاو ٠/٤ ۳١ ةمظعلا يف خيشلا وب

 .فيعض دنسب
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 عيرلاو قربلاو د دعرلاو رطملا ةلاسر هجرلاو فوخلا بانك

 ال ةرحلا نإ :لامشلا تلاقف . يب هللا لوسر رصنن ىقلطنا :بازحألا ةليل

 .""ةنيل الإ ليللاب اهدجت ال :ةداتق لاق .ليللاب يرست

 نع ىسوم ابأ تلأس :لاق «يفعحلا يلع نب نيسح نع ٤-

 ىلع لامشلا ؛ةبعكلا :لاق ؟لامشلا تيمس ءيش يأ ىلع :حيرلا

 .اهفلخ نم روبدلاو ءاههحو نم ابصلاو «اهنيي ىلع بونجلاو «اههامش

 ىلاعت هللا حتف ام» :ٍي هللا لوسر لاق :لاق هظ رمع نبا نع ٥-

 ءةيدابلا لهأب ترمف «متاخلا لثم الإ اهيف اوكلهأ يتلا حيرلا نم داع ىلع

 ةرضاحلا لهأ كلذ ىأر املف «ضرألاو ءامسلا نيب مهتلعجف مماومأو مهتلمحف

 ةيدابلا لهأ تقلأف :لاق .انرطم ضراع اذه :اولاق اهيف امو حيرلا داع نم

 .(ةرضاحلا لهأ ىلع مهيشاومو

 . ۱۳١ :مقرب هجیرخت قبس (۱)
 يناربطلاو ۳۳٦۹/۱۰ هریسفت يف متاح يبا نبا هجرحأ رمع نبا نع يور ؛فيعض هدانسإ (۲)

 ١١١/۷: عمحلا يف يمثيملا لاق ٠١١۸/٤ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٠١١/١١ ريبكلا يف
 وبأو ٤۲/٠١ ريبكلا ف يناربطلا هجرحأ سابع نبا نعو .فيعض وهو ىئالملا ملسم هيفو

 يئالملا ملسم هيفو :يمثيملا لاق ٠۳١/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠١١۹/٤ ةمظعلا يق خيشلا

 سابع نبا نع ٤۹٤/۲ مكاحلا هجرحخأ حيحص ثيدحلا لوأ نكل :تلق .فيعض وهو

 حيحص ثيدح :لاقو .يمتاخ ردق الإ حيرلا نم داع ىلع هللا لسرأ ام :ظفلب افوقوم

 .يهذلا هيلع هقفاوو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع دانسإإلا
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 عيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

 علطم نيب ام ابصلاو «ليهسو سمشلا علطم نيب ام بونجلاو «سمشلا

 .ليهس ىلإ سمشلا برغم نيب ام روبدلاو «يدحجلا ىلإ سمشلا

 ةمححرلاب ءيجب اهنإف «حيرلا اوبست ال :لاق هل سابع نبا نع - ۷

 .!اباذع اهلعج الو ةمحر اهلعجا مهللا :اولوق «باذعلاب ءيجڃو

 ك هللا دنج نم نادنج حيرلاو ءاملا :لاق هلط ږ سابع نبا نع - ۸

 .مظعألا هللا دنح حيرلاو

 ةنجلا يف قلخ كبك هللا نإ» :لاق ب يبلا هب غلبي هظ رذ يبأ نع - ۹

 للخ نم حورلا مكيتأي اغنإو «قلغم باب اهنود نم نينس عبسب حيرلا دعب اجر

 ‹«ءيش نم ضرألاو ءامسلا نيب ام ”ترذأل بابلا كلذ حتف ولو «بابلا كلذ

 . بودا مكيف يهو «بيزألا لك هللا دنع يهو

 ت وک

 :لاق [٠٠:رح] حقول حليَرلآ اتلسرأو :هلط هللا دبع نع - ٠۰

 مث «ةحقللا ردت امك ردتف هب رمت مث «باحسلا حقلتف حيرلا كلك هللا ثعبي

 دین 4 میَرلَآ وردت :ىلاعت هلوق هنمو ‹«تقرفل يأ :ترذأل 2

 ٠٠٤/۳ ىربکلا يف يقهيبلاو ۳۹/١ يلماحماو ۷٠/١ يديمحلاو ٠١١/۹ رازبلا هجرحأ (۲)

 للعلاو ٠٠١٠/۹ ينطقرادلل للعلا رظنا مالك هدنس يتو ۲٠٠/۷ لماكلا يف يدع نباو
 ٤/۲ ۲٠. متاح يبا نبال
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 حبرلاو قربلاو دعرلاو وطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك
3 ITERATE FRET 

 ف ف قل ت

 ‹ضرألا معتف اير كك هللا ثعبي :لاق «رمع نب دبع نع ١-

 ‹هفلؤتف ةفلؤملا كلك هللا ثعبي مث «باحسلا ريثتف ةريثملا كبك هللا ثعبي مث

 اَتَلَسَرَأَو  :ريمع نب ديبع أرق مث ءرجشلا حقلتف «حقاوللا كك هللا ثعبي مث

 .حيرلا وأ [٠٠:رححخلا] 4 حقول حيزا

 :لاق [٠:تايرالا] 4 © اورد تل يراذلاو و :ه هو يلع نع ۲ - 

 تّمتسَفملاف» «باحسلا :لاق ۲ترا 4 جارو تیحناف» حبر

 .ةكئالملا : لاق [٤:تايراڌلا] 4 ارم

 :لاق ؛:تاسرل] 4 اًقرَع تلاسرُملاو $ :لظ هللا دبع نع -۴

 تارشللاو » «حيرلا :لاق [۲:تالسرملاا 4 > اًَمصَع تقصعلاف)» «حايرلا

 .حيرلا :لاق [۲:تالسرملا] ارش

 «دجسملا نم ۰ ف دوعسم نبا جرح :لاق «رهاز نب ةأزحم نع - ٤

 ل: هک دوعسم نیا لاقف یوقلا نم لحر اهیسف ءةدیدش حير هتابقتساف

 ام رش نم هللاب اوذيعتسا نكلو «حقاولو رذنو رشب اهنإف ؛حيرلا اوبست
 .هب تلسرُأ

 .ايداو تلاسأأ الإ بونج تحاه ام :لاق 4ه سابع نبا نع - ٥

 «هيبأ نع - يلع بحاص- دابع نب سيق نب هللا دبع نع - ۱

 .ضرألا تبنت تبنت مل لامشلا الولو «ضرألا حلم لامشلا :لاق

 :تنتنأل :خيشلا وبأ ةياور ي. (1)
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 حبرلاو قربلاو دعرلاو رطعملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک

 :لوُبقلاو ‹ةيبرغلا حيرلا :روبدلا :لاق «بيبحا نب ةرمض نع ١- ه۷

 ابكّلاو «ةيلبقلا حيرلا :يناَمّيلاو «ةيفوحلا حيرلا :لامشلاو «ةيقرشلا حيرلا

 .ةعبرألا بناوحلا نم ءيجت يتلا

 نأ تدر اذإف «ةبعكلا ىلع حايرلا تلعب :لاق «نسحلا نع <-۸

 ‹«كلامش نع لامّشلا نإف «ةبعكلا باب ىلإ كرهظ ذنْسأف «كلذ ملعت

 «دوسألا رجح لا يلي ام يهو كنيم نع بونحلاو «رجحلا يلي ام يهو

 .ةبعكلا ربد نم روبدلاو «ةبعكلا باب لبقتست يهو كلباقُم ابصلاو

 و ا وغ
 [ه:بارحألا] 4 ادونجو اعر مهلَع اتلسرافو :حيجن يبأ نبا نع -۹

 ضرألا نكاس نَّم :بعكل تلق :لاق «راسي نب ءاطع نع ٠-

 یل یح وأ داع موق كله نأ یلاعت هللا دارأ ا < ‹«ميقعلا حيرلا :لاق ؟ةيناثلا

 نذإ :لاق ؟روثلا رّخْنم لثم !انبر اي :اولاق باب اهنم اوحتفا نأ ؛اهتكرح

 .متاخلا ةقلح لثم اوحتفف :لاق .اهيلع نم ضرألا ءٌيفك

 حقل ال يتلا [٠٤:تايراذلا] 4 علا :اولانق ةداتقو يح شلاو

 .هل دوب ال يذلا ميقعلا لحرلا لثم < ءرمثلا جرحت الو ءرجشلا

 رات هيف راَصَعا آاهباصأَف $ :ىلاعت هلوق يف هک د سابع نبا نع - 1

 .دیدش مومس اهيف یر :لاق ٠ :ی] 4ٌتقرَحَاَف
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو رطملا لاسر اجرلاو فوخلا باتك

 حير :لاق درع ل 4 رص اًهيف حير :ه# هيڪ سابع نبا نع -_- ۳

 .دراب ریرهمز اهیف

 اذإ لَ هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 رطم اذإف «ربدأو لبقأو «ههجو يف كلذ تفرع ميغلاو حيرلا وذ مويلا ناک

 اباذع نوكي نأ تيشخ ينإ» :لاقف «هتلأس :تلاق «كلذ هبجعأو هب رس

 .ةهحر» :رطملا ىأر اذإ لوقيو ر ءم ىلع طاس

 e هللا لوسر هجو يي كلذ

 اذإ هللا لوسر ناك :لاق هل ف صاعلا يأ نب نامثع نع -1

 تلسرأ ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لاق «لامشلا حيرلا تدتشا

 .«!هب

 ءابصلاب ترصن» :#¥ هللا لوسر لاق :لاق هه سابع نبا نع -۷

 .«روبدلاب داع تكلهأو

 ۲ ملسم هحرحخأ «حيحص ثیدح (۱)

 ٠٠١/١. يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 هيفو ٤۷/۹ يناربطلاو ٤۲٠/۲( رصتحملا) رازبلا هاور ٠١١/٠١: عمحجلا يف يمثيملا لاق ()

 .فيعض وهو ةبيش وبأ قاحسإ نب نمحرلا دبع
 بازحألا موي :ترصن .1۱۷/۲ ملسمو ٠٠١/١ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح )٤(

 ك
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 حجيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 نب ديعس دنعانك :لاق «نمححرلا دبع نب ثراحلا نع -۸

 يه :ديعس لاقو .روبدلا يه :اولاقف «ميقعلا حيرلا اوركذف «بيسللا

 هللا :لاق .اهنم نيلأ حير نم سيل هنأ نومعزي مهنإ :محل تلقف .بونحجلا

 .ءاش اذإ ءاش ام اهيف لعجي كك

 ىرُجَت ةفصاَع حيزا َنمَيَلسلَو :ىلاعت هلوق ىف يدسلا نع -۹

 4 ايف انكر ب ىلا رضْرألا ىلإ ةديدشلا حيرلا :لاق ٠٠با 4 هرب

 .ماشلا ضرأ :لاق [٠۸:ءينال]

 :لاق ‹حيرلا تبه اذإ 4 يلع ناك :لاق ‹رفعحج يأ نع -۰

 ا ا يک

 اذإ كرهظ نم ءيحت يتلا حيرلا :ابصلاب .ةنيدملا اورصاح نيح افلأ رشع ىنثا اوناكو
 تلمح يتلا اهنإ :ريسفتلا يقو «ةبعكلا باب لباقت اهنأل ؛لوبقلا ىمستو «ةلبقلا تلبقتسا

 ابصلا مهيلع تلسرأف «نوزحم لك حيرتسي اهيلإف «هيلإ ريسلا لبق بوقعي ىلإ فسوي حير
 .اومزهناف مهمايخ تعلقو مهران تدمخأو «مهيلع بارتلا تفسف «ةيتاش ةليل ف

 ةلبقلا تلبقتسا اذإ هجولا لبق نم ءيجت حير يهو «دوه موق يأ :روبدلاب داع تكلهأو

 اهنأك ىرت ىح ‹«ضرألاو ءامسلا نيب ةنيعظلا عفرتو «تويبلا مدهتو «رجشلا علقت تتأف
 لهأ ترصن لوبقلا نأ ةبسانملا فيطل نمو .مهقانعأ قدتف ةراجحلاب مهيمرتو ةدارح

 رابخإو «ضعب ىلع تاقولخملا ضعب ليضفت هيفو «رابدإلا لهأ تكلهأ روبدلاو «لوبقلا

 رابخإلاو -رخفلا ال -ركشلاو ةمعنلاب ثيدحتلا ةهج ىلع هب هللا هلضف ام هسفن نع ءرملا

 ۳٠۸/١. ضيفلا .اهلهأو ةيضاملا مألا نع
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسرأ ءاجرلاو فوخلا باتك

 اذإ كل رمع نبا ناك :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعح نع ١-

 .بهذت اهنإف «ريبكتلا اودش :لاق «حيرلا تفصع

 عبرأو «ةمحر عبرأ :نامثت حايرلا :لاق هل سابع نبا نع -۲

 :باذعلاو ءءاحرلاو «تالسرملاو ٠ تارشبملاو «تارشنملا :[ةهحرلا] «باذع

 .ربلا يث امحو رصرصلاو «ميقعلاو «رحبلا يف اهو فصاقلاو « فصاعلا

 :عبس حايرلا نأ انغلب :لاق «طانحلا ىسيع يبأ نب ىسيع نع ۳٣-

 .مئاقلا حيرو «قورخلاو ىءابكنلاو «لامشلاو «بونحلاو «روبدلاو ءابصلا
 امأو «برغملا نم ءيجتف روبدلا امأو «قرشملا نم ءيجتف ابصلا امأف

 «ةلبقلا نيب نع ءيجتف لامشلا امأو «ةلبقلا راسي نع ءيجتف بونجلا

 «روبدلاو لامشلا نيبف قورخلا امأو «بونحلاو ابصلا نيبف ءابكنلا امأو

 .قلخلا سافنأف مئاقلا حير امأو

 اهنم عبرأ :نامت حايرلا :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 ‹فصاعلاو «فصاقلاف :اهنم باذعلا امأف .ةمحر اهنم عبرأو «باذع

 4 تاَسحت ماا ف اًرصَرص ار ظ :ىلاعت هللا لاق «رصرصلاو ميقعلاو
 ‹تارشبملاو «تارشانلاف :ةهحرلا حاير امأو «تاموؤشم :لاق [٠٠:كصنإ

 .تايراذلاو «تالسرملاو

 يتلا ٠ :تراشإ 4 (جز ميقَعلأ حير : :لاق هڪ سابع نبا نع ٥-
 .اهيف ةعفنم ال
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 عبرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ال زيزعلا دبع نب رمغ نأ تبن :لاق < ‹عيطم يبأ نب ! مالس نع ۷

 كل ام :لاقف «نوللا عقتنم وه اذإف «لحر هيلع لحدف «حير تبه مان

 .حيرلاب الإ طق ةمأ تكله لهو !كحيو :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي

 يأ :داع موق ةيقب نم ةأرما تلثس :لاق «سنأ نب كلام نع --۷

 ىلاعت هللا مالسو «ديدش كك هللا باذع :تلاق ؟دشأ تيار هللا باذع

 نيب ,حيرلا اهلمحت ريعلا تيأر دقلو :تلاق .اهيف حير ال ةليل [ىلع] هتحرو

 .ضرألاو ءامسلا

 .دونجلاو حيرلا ىلع الا ليربحج :لاق «طباس نبا نع -۸

 انهه نم اهفرطو ءءامسلا باب ةرحلا :لاق هل سابع نيا نع -۹

 .-رسايتيو نمايتي- روبدلا بهت انهه نم اهفرطو «ابصلا بهت

 ىلإ بتك ناورم نب كلملا دبع نأ ؛بيرك نب ريدح نع-٠

 انإ مهللا :نولوقت :لاق ؟قعاوصلا انفوخت اذإ لوقن فيك :عابنز نب حور

 ( .اثالث !كيلإ بوتنو «كب نمؤنو «كرفغتسنو «كنيعتسن

 ‹«تحتف ام لوأ صم تمدق :لاق «يرامغنألا جاف يبأ نع ١-

 «تماد دق ةيقرشلا حيرلا هذه تيأر اذإف ءاهمويغو “اهحاورأ تفرعف

 ثيدح نم ۳۷۹/۱۱ یناربطلا یورو ۳۰۷/٦ حتفلا يف ظفاحلا لاق .حیر عمج :اهحاورا (۱)

 ىلع :لاق ؟تنآ ءيش يأ ىلع :اكا ليربحل ل هللا لوسر لاق :لاق هبط د سابع نبا
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 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 حيرلا تيأر اذإو ءامهثيغ دعبأ ام «تاهيهف « تاهيهف ايماش باحسلاو

 دهع ةبيرق اهنإ» :لاقو «هدسجج اهلبقتساو اقل هيوقح ىلع هرازإ دش

 .“(اهبرب

C88 8۳ %۳  $ # $ 

 حيرلاو قربلاو دعرلاو رطملا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو

 ىلعو :لاق .رطقلاو تابنلا ىلع :لاق ؟ليئاكيم ءيش يأ ىلعو :لاق .دونجلاو حيرلا

 نب دمحم هدانسإ يفو ثيدحلا .حاورألا ضبق ىلع :لاق ؟توملا كلم ءيش يأ

 :۱۹/۹ عمحا یف يمثيملا لاق .كرتي ملو هظفح ءوسل فعض دقو ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 .تاقث هلاحر ةيقبو ظفحلا ءيس هنكلو ةعامج هقثو دقو ىليل يبأ نب دمحم هيف

 )١( ناجرح خيرات يق يناحرجلاو ۷۳۸/۳ خوينشلا مجعم ف يليعامسإلا هجرحخأ ٠٠٠١/١

 :مقرب ثيدحلا اذه قبس دقو ١ .هرظنا
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 نزحلاو مهلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانک

 نرحلاو مهلا ةلاسر

 لصاوتم لئ هللا لوسر ناك :لاق هلظ ةلاه يبأ نب دنه نع ١-
 ريغ يف ملكتي ال «تكسلا ليوط «ةحار هل تسيل «ةركفلا مئاد «نازحألا

 ا ةجاح

 يذ لک. ټحب هللا نإ » :لاق يک هللا ل وسر نأ ؛هظ ض ءادردلا يبأ نع ۲

 ۳ (نیزج بلق

 هجرخأ امك مسي م نم هيفو ٠٠١١/۲۲ قاربطلا هاور :۲۷۸/۸ عمحملا يق يمثيهلا لاق )١(

 ي هل سيل هدانسإ :لاقو ۱ ۲٥/۲ تاقثلا يف نابح نباو ۱ تاقبطلا ين دعس نبا

 ۳٤٤/۳. خیراتلا يق ركابسع نباو ٠٠١ لئامشلا يق يذمرتلاو .عقو بلقلا

 مكاحلاو ٤٦۸/۲( رصتحملا) رازبلاو ىلعي وبأ هاور :۳۷۹/۷ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 :تلق .عطقنم ركب يبأ فعض عم :هلوقب يهذلا هبقعت نكلو :تلق .هححصو ٤

 يف يقهيبلا هجرحأ «حلاص نب ةيواعم هعبات دقف هب درفني م هنإف ركب يبأ فعض امأ

 ءادردلا يأ نيب يهف عاطقنالا ةلع امأو .حصأ دانسإلا اذهو :لاقو ه١/١٠ بعشلا

 نع ينالوخلا سيردإ يبا ةياور نم رحآ قيرط هل نكلو «هكر دي م هنإف بيبح نب ةرمضو
 دنسملا يت يمليدلا هاور .ميحر نيزح عشاخ بلق لك بحبو :اعوفرم ءادردلا يبأ

 «يناربطلاو رازبلا هاور ۳٠١/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق ۳۹۳۴/۲ يوادملا عحار ١

 فطعلا رثك نيل يأ :نيزح بلق .نسح دانسإ :يوانملا لاقو .نسج امهدانسإو

 هعم لعفي نأب هريصقت نم فئاح «هنيد رمأب متهمو «ىلاعت هللا ةيشحخ نم رسكنم «ةمحرلاو

 بلق لك بحيف «دابعلا بولق ىلإ رظني ىلاعت هللاو «هبيبح عم بحلا لعف ماركإلا نم
 بحي كلذلف ءافصلاو ةقرلاو ءايحلاو ةبحلاو نزحلاو ءاجرلاو فونلاك ةفرعملا قالحأب قلخت

 بر :لاقف الا دواد ًأاضوت ليقو ةعاطلاب حرفلاو ريصقتلا ىلع نزحلا هيف ىأر اذإ بلقلا

 .نازحألاو مومهلاب هرهط :هيلإ هللا ىح وأف ؟يلق رهطأ مبف ءاملاب يندب ترهط
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 نزحلاو لا ةاسر دجرلاو فوخلا باتك

 بونذ ترثك اذإ» :لاق يب ىبلا نع ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٣-

 .(هنع اهرفكيل نزحلاب هللا هالتبا ؛اهرفكي ام لمعلا نم هدنع نكي ملو «دبعلا

 ةنحلا لسن نم السن انك :ثتلا مدآ لاق :لاق ‹«يلصوملا حتف نع ٤-

 نزحلاو مهلا الإ اهيف انل سيلف ءايندلا ىلإ ةيصعمل اب هللا هنعل سيلبإ انابسف

 .اهنم انجرح قتلا رادلا ىلإ درن تح

 ىلع ينزح لاط ! ينب : يلا مدآ لاق :لاق ‹«يلصوملا حتف نع - 0

 .كسفن تقهزأل كوبأ اهنم جرح اراد تيأر ول ءاهنم تحرحأ راد

 بوقعي دنع نم لا فسوي ج ورح نيب ناك :لاق «نسحلا نع ٦-

 يكبي لازامو « هبلق نزحلا قراف امف «ةنس نينامتن هيلإ عحر نأ ىلإ ل

 .هرصب بهذ قح

 .بوقعي

 سودرفلا يف يمليدلاو ۸٦/٤ نيثدحلا تاقبط يف يراصنألاو ٠١۷/١ دمحأ هحرحأ )١(

 الإ تاقث هتاور :يرذنملا لاقو .هيف فلتخم ميلس يبأ نب ثيل هيفو :يقارعلا لاق ١

 نب ثيل هيف :۲۹۱/۲ عمحما ف يمثيملا لاق .نورحخآ هفعضو موق هقثو ميلس يبا ¿ن نب ثيل

 هدانسإو رازبلاو دمحأ هاور ۱۹۲/١٠١: يف لاقو .تاقث هلاحر ةيقبو سلدم وهو ميلس يبأ

 .ملعأ هللاو هيف قيثوتلا بناج ححر هنأكو يطويسلا هنسحو :يديبزلا لاق .نسح

 مغلاو محلا لصحب امنإ :ليق مث نمو رافغلا زيزعلا نم ةمهحر رادلا هذه يف رادكألاو نازحألاف

 ىلع مدنلا ىلع نزحلا لمح امأو .ايندلا ىلع صرحلاو ةعاطلا يق ريصقتلا :نيتهح نم

 ١/ ٠٥١١. ضيفلا .ءالتبا سيل كلذ نأل باوص ريغف ةفلاحخملا
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

FESO ANONS 

 ' لوملم لث. لحر لحتكا ام :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع -۷ ٤ لل 2 : (1)

 .نزحلا

 «برحخ نزح هيف نكي م اذإ بلقلا نإ :لاق «رانيد نب كلام نع -۸
 .برخ نكسي م اذإ تيبلا نأ امك

 نزحب بهذي ايندلل ايندلا ىلع كنزح :لاق «رانيد نب كلام نع -۹

 .كبلق نم ةرحآلا ةوالحب بهذي ايندلل ايندلاب كحرفو «كبلق نم ةرحآللا

 ةوالحب بهذي ايندلل ايندلاب كحرف :لاق « ضايع نب ليضف نع - ٠

 .اهلك ةدابعلاب بهذي ايندلاب كمهو «ةدابعلا

 الجر نسحلا عم :لاق «يرازفلا نمحرلا دبع نب نسحلا نع ١-

 فلس ام ىلع الهف !اذه اي :نسحلا هل لاقف !نزحلا ىلع هانزحاو :لوقي

 كامسلا نبا عم“ :لوقي يبأ تعم” :لاق «يفريصلا ركب يبأ نع -۲

 !هلهأ نم نوكأ الأ نزحلا ىلع هانزحاو :لق :لاقف !هانزحاو :لوقي الحر

 .انوزح تیار لهو

 !هللا دبع اي :نايفس لاقف !نزحلا ىلع هانزحاو !دمح ابأ اي :ةنييع نب نايفسل

 .لاحكلملا :لوملما 0(
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 نؤحلاو ملا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 ءادبأ حرفأ ال ينتكرت :هللا دبع لاق .كليف هللا ملعل طق تنزح له

 هللا ملع قباس طق كاكبأ :لحرل لاق هنأ ؛عساو نب دمحم نع ٤-

 .؟كيف

 :لاقي ناك :لاق «يلجعلا ملسم نب حلاص نب هللا دبع نع ٠-

 لحرو «هدلو "لكث دلاوو «هليلخ قراف ليلخ :ةثالث ايندلا يف نازحألا

 .ىنغ دعب رقتفأ

 هجيهت يذلا ؛باجتسملا ءاعدلا :لاق ‹«ىشاقرلا ديزي نع ١-

 عرضتلا :ةمحرلا حاتفمو «نازحألا

 هت وفتف ةالصلا ىلإ جرخي لحرلا يف لاق «هللا دبع نب ركب نع -۷

 .ةعامحلا لضف كك هللا هاطعأ كاذل نزح اذإف :ةعامج يف

 :لوقي  صاوخلا ةديبع ابأ تعم :لاق «دقاو نب دامح نع -۸

 .یکب م .ةركفلا عضاوم ريفتست هب ؛بولقلا ءالج نزحلا

 مث ءءوضولا غبسأف هتيب يف أضوت نم» :لاق «هعفري بيهو نع -۹
 هللا هاطعأ ؛كلذ هنزحأف نيفرصنم مهلبقتساف «ةعاج يف ةالصلا ديري جرخ

 °" ةعامجلا نم هتاف ال ارجأو ءهنزخ ارجأ :نيرجأ

 .هدقف يأ (۱)

 :ظفللا اذهب هجرخب نم ىلع فقأ ملو «لضعم هدانسإ (۲)

_ OV: _ 



 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاج رلاو و فوخلا ب باتک

 .رصبلا ردق ىلع نزحلا لاقي ناك :لاق «يروثلا نايفس نع ٠-

 .نزحلا لوط لثع هللا دبع ام :لاق «نسحلا نع ١-

 موي هتفيحص يف دبعلا ىري ام رثكأ نإ :لاق «نسحلا نع ٢

 .نزحلاو مهلا «هب رسي امن ةمايقلا

 ‹«تانسحلا يف ناديزي نزحلاو مهلا :لاق «ناذاز نب روصنم نع -۴

 .تائيسلا يف ناديزي رطبلاو رشألاو

 نوکي الأ فاخب نأ نرحب م نل يغب :لاق «يميتلا ميهاربإ نع ٤

 .!«رسنإ 4 نرحل اتع َبَْذَأ ذل هلل ُدَمَحلآط :اولاق مهنأل «ةنجلا لها نم

 :اولاق مهنأل ؛ةنحلا لهأ نم نوكي الأ فاخي نأ قفشي مل نمل يغبنيو

 ءا رسإ 4  َيفِمْضَم الها یف لبق اڪ إو

 ٥- رحل اع ْبَهذَأ دلا هلل دَمَحْلأ :لاق لڪ سابع نبا نع 4

 .رانلا لزح : لاق [٤٣:رطان]

  -۲١نرحل اتع هذآ ىذّلآ هلل دَمَحلآ  :لاق «ةيطع نع  4إنر«٠[ ت

 .توملا :لاق

 هلل دملا :لاق «ريبج نب دیعس نع -۷

 .ايندلا ق زبخلا مه :لاق [«:رطد]
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 نزحلاو مهلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 .بونذلا نزح الإ "لبي نزح لک :لاق «دباعلا رکب نع -۸

 .بئاتلا نزح الإ یلبي نزح لک :لاق ‹« ضايع نب ليضف نع -۹

 نم- نسحلا ىلع زوجع تلحد :لاق « هللا دبع نب دمحم نع ٠-

 اذإف «هراهن ةماع اهب عطقي نسحلا ناکو ‹لقعو لضف اه ناكو -هناریج

 الإ یلیب نزح لک نإ !كحيو :لاق ؟كيكبي ام :هل تلاقف «ىکبي نسحلا

 .كانه ةذللا امغنإ ؛اهوأطحأف ةذللا اوبلط :نسحلا لاق .بونذلا نزح

 نزحو «كل نزحف :نانزح نزحلا :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع ١-

 يذلا نزحلاو ءاهريحو ةرحآلا ىلع كنزح كل وه يذلا نزحلاف «كيلع

 نزحو لئاح نزحف :نانزح نزحلا :لاق ءرانيد نب كلام نع -۲

 ام ثيح ءامومغم انوزح ابيئك الإ هبحاص ىرت ال يذلا كاذف ؛عترو

 نزحلا كلذف ؛اهاتأل ةلبزم ىلع حلصي هبلق نأ ملع ول «هبلق بلطي هتيأر

 .عفانلا

 اذه نإو ءاحاقل ءىش لكل نإ :لاق «رانيد نب كلام نع -۳

 ‹«نزحمب الإ رمألا اذه ىلع دحأ ربصي ال هنإ «حاصلا لمعلا حاقل نزلا

 .يهتنيو بهذي يا (۱)
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 امهدحأ نإ ءايندلاب حرفو ةرحآلاب نزح طق دبع بلق يف اعمتحا ام هللاوف

 .هجحاص درطی

 ةف م نر لاب ذاع - :یالک ماع ناکو ةباکلاو نرحلا لیرط

 الإ حبصي ام هللاو نمؤملا نإ :نسحلا لاق :لاق «سنوي نع ٥-

 دق هنأکو الإ هاقلت ام لق نسحلا ناکو :لاق .انیزح الإ يسع امو ءانیزح

 ‹«نسحلا نم انزح لوطأ ادحأ تيأر ام لق :لاق «سنوي نع ٦

 ءانلامعأ ضعب ىلع علطا دق هللا لعل «يردن الو كحضن :لوقي ناكو

 .ائيش مكنم لبقأ ال :لاقف

 .انوزح الحر نسحلا ناک :لاق ‹« سنوي نع ح۷

 نبال انيدخ لجح نب مكحلا ناك :لاق «رانيد نب جاجحملا نع -۸

 .ضيرملا داعي امك داعي لعج تح هيلع نزح دمحم تام املف «نیریس

 يأ :تلقف «رصق يف مانملا ق ادمحم يحأ تيأر :لاقف «دعب ثدحف :لاق

 نيعستب يقوف عفر : لاق ؟نسحلا لعف امف « ينرست لاح ين كارأ دق !يحأ

 كاذ :لاق ؟هنم لضفأ كنا ىرنانک دقو «كاذ مو :تلق :لاق .ةحرد

 .هنزح لوطب
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 نزحلاو س ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانك

 مهب :لاق [:٠س] 4 مُهتصلْخأ اإ $ :هسلوق يف «ةداتق نع -۹

 قرشم يمانم ين نسحلا تيأر :لاق «رانيد نب كلام نع ٠-

 ىلع اهضايب ةدش نم هعومذ يراجج قربت «هحولا ضايب يدش «نوللا
 .ىلب :لاق ؟ىتوملا نم اندنع تسلا !ديعس ابأ اي :تلق :لاق «ههجو رئاس

 لاط ناك دقل هللاوف ؟ةرخآلا يل توملا دعب هيل ترص اذامف :تلق :لاق

 كلذ انل هللاو عفر : -ًامستبم- لاقف ؟ايندلا مايأ يف كؤاكبو كنزح

 هباوثب اًسْللَحف ءراربألا لزانم قيرط ىلإ ةيادهلل مْلَع ءاكبلاو «نزحلا

 :تلقف :لاق ءانيلع هللا لضف نم الإ كلذ نإ هللا ياو «نيقتملا َنكاسم

 ًانزخ سانلا لوطأ نوكت نأ هب كرمآ ام :لاق ؟ديعس ابا اي هب ينرمأت اذامف
 .ةرحآلا يف احرف مهلوطأ نوكت كنإف ؛ايندلا يف

 ثب دق تلقل نسحلا تيأر ول :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٤١-

 تيأر ولو «جيشنلا كلذ ةرثكو ءةعمدلا كلت لوط نم قئالخلا نزح هيلع
 .لكثم تلقل يشاقرلا ديزي

 نيب راص الإ نسحلا تيأر ام :لاق «رازيعلا نب هللا ديبع نع - ۲
 نيب تركذ وأ «ةرحآلا ركذ نإف ءةبيصمب بيصأ لحر ةبآك هيلع هينيع

 عراب هاتیع تءاح هيدي

 .رجي ملف عمتجا اذإ عمدلا يرّصو «عمدلا نم عمتحا ام :ىّرُصلا (۱)
 .عبرأ امھنأک و هانیع ضیفت .هعومد ةرثكل يأ ()
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 نزحلاو مهلا ةلاسر دجرناو فوخلا باتک

 «زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلحد :لاق «يبرع نب رضنلا نع -۴۳

 .قلخلا نزح هيلع نأك ءادبأ ضبقتم وه امنإ یکبی داکی ال ناکو

 ٤- هل زيزعلا دبع نب رمعل ىلوم لاق :لاق «رذ نب رمع نع -

 هيف انأ ام لث :رمع لاق ؟امتغم كارأ يل ام :-ناميلس ةزانج نم عحر

 .ينم هبلاط الو «هيف ىلإ باک ريغ هقح هی دز

 ةيرقلا هذه يث حبصأ ام «هديب يسفن يذلاو :لاق «نسحلا نع ٤-

 «هيلإ اوعرسأو «مكبر ىلإ اورفف ءانوزحم امومهم حبصأ دقو الإ نمؤم نم

 .نبك هللا ءاقل نود ةحار نمؤمل سيل هنإف

 ةعاسلاو «هدروم توملا ءىرمال قح :لاق «نسحلا نع ٦-

 .هنزح لوطي نأ ؛هدهشم هللا يدي نیب فوقولاو «هدعوم

 .نزحلا :لاقف «حوشخلا نع يبأ لئس :لاق «يعازوألا نبا نع -۷

 .نزحلا ينجضنأ :رانید نب كلام لاق :لاق « ةنييع ةنييع نب نايفس نع “۸

 ًادهأ نزحلا :نيرحبلاب دباع لاق :لاق «ىمقلا ديعس نيغ -۹

 .لقعلل ىدهأ قوشلاو «ندبلل

 ام :لوقي دابعلا نم الحر تعم :لاق «ةفيلح - نب دیزی نع -۰

 رمأ ربكأ نإو «ركفلا لشعب ترانتسا الو «نازحألا لشعب بولقلا تيلح
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 نزحلاو مهلا ةلاسر__ _اجرلاو فوخلا باتك

 لوعم سئبلو «ريخ لك ىلع هبر نم نمؤملاو «هداععب همه هسفن يف نمؤلا
 .ةفاخم. هبوشي ال ءاجر نمؤملا

 هنأ تننظ ادهاجم تيأر اذإ تنك .:لاق «شمعألا نع ١١-

 .مومهم وهف هراح لض دق "ج دنبرخ
 هتيأر اذإ رمتعملا نب روصنم ناك :لاق «ةمادق نب ةدئاز نع -۲

 بطر ‹«توصلا ضفخنم «فرطلا رسكنم «ةبيصع. بيصأ لحجر تلق

 يذلا اذه ام :همأ تلاق دقلو «عبرأب هانيع تءاحج هتك رح نإ «نينيعلا

 ؟اسفن تبصأ !ينب اي كلعل «تكست ال هتماع ليللا يكبت ؟كسفنب عنصت

 .يسفنب تعنص ام ملعأ انآ !همأ اي :لوقيف ؟اليتق تلتق كلعل

 لحدت يبأ :ريثك يبأ نب ىحيل نبا لاق :لاق «يعازوألا نع -۴۳

 .انیزح جرختو انيزح

 نحنو- دابعلا نم لحجر يل لاق :لاق «ديسأ نب دسأ نع ٤-

 «حرفي ام رجعبف حرف نمو «نزحي ام قحبف نزح نم !يحأ اي :-روصب
 .ةماقإلا راد ق دبألا رورسو ءايندلاب فلك يذ رهد رهدلا سئبلو

 نزح لوطا ام :مغيض مأل لحر لاق :لاق ءءاكبلا ديعس نع ٥-
 ° .سحلا بهذ «نزحيلف هيلإ بدن ام لثمل :تلاق مث «تكبف ؟مغيض

 .؟انیزح ينب اي تیار لهو «نزحلاب هباحصأو

 .ةيسراف ةظفللاو «هرحؤم وأ رامحلا سراح )١(

 .ةوفصلا نم بيوصتلاو نزحلا لصألا يف (۲)
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 «دباعلا مغيض تيأر :لاق «يشاقرلا ناورم نب رهزأ نع ١-

 لوطو رمضلاو عوشخلا نم سانلا هبشي ال الحر تيأر هتيأر اذإ تنكف

 ..نرحلا

 .تاكر حل نزحلل نإ :لاق « ىئاطلا دواد نع -۷

 كرحتي مل «حرفي وأ بلقلا نزحي م اذإ :لاق «يمايإلا ديبز نع -۸

 .حراوجلا بحب مو ندبلا

 تسسأ ةدابعلا :ءامكحلا ضعب لاق :لاق ‹«مصاع يبا ريم نع -۹

 .روتفلا هلاتغاو ةحارلا فلأ ؛امهنم ندبلا الح اذإف «ةبحماو نزحلا ىلع

 :هل ليقو «رانيد نب كلام تعم :لاق «ناميلس نب رفعح نع -۰

 .ةحئان -:لاق وأ- ةيكاب ىلإ جاتحت ال ىلكثلا :لاقف ؟ائراق كل اوعدن الأ

 لاب ام :رذ نب رمع هيبأل رذ لاق :لاق «كامسلا نبا نع ١-

 نم ءاكبلا عم” تنأ تملكت اذإف :لاق ؟دحأ يكبب الف نوملكتي نيملكتملا

 .ىلكفلا ةحئانلاك ةرجأتسملا ةحئانلا تسيل !ىب يأ :لاق ؟انههو انهه

 يفتشأ تح طق يكبأ نأ تيهتشا ام :لاق «قارولا رطم نع -۲

 دق هنأك ههحو ىلإ ترظن اذإ تنكو «عساو نب دمحم هجو ىلإ ترظن الإ

 .نزحلا نم ةرشع لكث

 ةوسق يلق نم تدحو اذإ تنك :لاق ‹«ناميلس نب رفعج نع ۳
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک

 هنأک «ههحجو تيأر اذإ تنکو «عساو نب دمحم هجو ىلإ ترظنف تودغ

 .یلکن هحو

 :نابهرلا ضعبل ليق :لاق «يرهوجلا ةمادق نب دمحم نع ٤-

 ايندلا امإ :لاق ؟داوسلا بايث ىلإ ضايبلا بايثلا سبل نم كحرحأ ام
 .هلکاش ام هيف سبی امنو « متأم

 ضعب لئس :لاق «هباحصأ ضعب نع نيسحلا نب دمحم نع ٥-

 .نزحلا ةياغ وه :لاقف ؟كلذ نع نابهرلا

 مسد «ةئيهلا ثر الحر ىأر هنأ ؛ملسم نب ديلولا نع ٦-

 ؟مالسإلا لهأ يز كيلع ىرأ ال يل ام :هل تلقف :ديلولا لاق «'"”بايثلا

 .بوثلا ءاقنو «باضخلا نسح ديرت كلعل ؟كلذ نم تركنأ امف :لاق

 نم فلس امیف يتبيصم ىلع ينزح نیبتسي فیک :لاقو «یکبف .معن :تلق

 .هيلع يشغو :لاق .كك هللا دهاشلاو يبونذ

 تيب يف اخيش تیيأر :لاق «صاوخلا ةبتع يبأ دابع نب دابع نع -۷

 ءادوس ةمامعو «ءادوس "ةعردم هيلع «رانلاب قرتحا دق هنأك سدقلا

 كمر :تلقف «ةبآكلا ديدش «رعشلا ريثك «رظنملا هيرك «تمصلا ليوط

 :لاقو «ىكبف .ضايبلا يف ءاح ام تملع دقف ءاذه كسابل تريغ ول « هللا

 .بايثلا خسو يأ (۱)

 .فوصلا نم الإ نوكت ال :ليقو ؛ةمدقملا ةقوقشم ةبح (۲)
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 نزحلاو مولا ةلاسر دجرلاو فوخلا بانك

 يب ينأكو «دادح يف ايندلا يف تنأو انأ امنإو «ةبيصملا لهأ سابلب هبشأ اذه

 .هیلع يشغ یتح همالک م امف :لاق ءانیعد دق كبو

 دواد لاق :لاق «لفلف نب راتخت نب كاحضلا نب مساقلا نع -۸

 نم ىلستي فيك !ةبقع اي :-اقيدص هل ناكو-ىسوم نب ةبقعل يئاطلا

 هيلع ايشغم ةبقع رحف :لاق «تقو لك يف بئاصللا هيلع ددجتت نم نزح

 .-نيدجهتملا نم ةبقع ناكو-

 .!نزحأ ال ينأ ىلع هانزحاو :لاق «دعس نب لالب نع -۹

 الجر تعم ةعبار نأ ركذي نم تعم :لاق «هللا دبع نع ٠-

 تنك ول كنإ !هانزح ةلقاو :لق ءاذكه لقت ال :تلاقف !هانزحاو :لوقي

 .شيع كعفني م انيزح

 نب ءالعلا ىلع نسحلا عم تلحد :لاق «لاله نب ديمح نع -۱

 -ةداش اه لاقي- تحأ هل تناكو «نزحلا هلس دقو «يودعلا دايز

 ؟ءالع اي تنأ فيك :نسحلا هل لاقف «ةيشعو ةودغ نطقلا هتحت فدنت

 ىهتنا هللاو اذه ىلإف ءاوموق :نسحلا لاق !نزحلا ىلع هانزحاو :لاقف

 .نزحلا لالقتسا

 كنزح كبسحب :دابعلا ضعب يل لاق :لاق «يسرافلا عيطم نع ١-

 .دبألا رورس ترج ريخ ةمه برلف «نزحلا لوط ىلع

 .فدنملاب نطقلا قرط :فدنلا )١(

 - 0۷۹4 ۔



 نزحلاو مولا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتک

 عفتنا ام :دابعلا ضعب يل لاق :لاق «يلزاغملا نح رلا دبع نع -۳

 نزحلا بلغ رس نإ هنأ كاذو ءايندلا رمأ نم ءيش يف هسفنب طق نوزحم

 .رورسلا

 «يفوصلا لمؤملا نب ب سابعلا ديلولا وبأ نثدح :لاق «دیز نع ٤-

 يف تآ يناتأ :لاق -ارهد هسبحف فورعملاب نوراه رمأ ناك دقو- :لاق

 هنزح لوط بعوتست ةحرف نم ةمايقلا يف ادغ نيزحلل مك :لاقف «يمانم
 امن ينحرحأف « هللا جرف نأ ثبلأ ملف ءاعزف تظقيتساف :لاق ؟ايندلا راد يف

 تيرأف :لاق ءانولهأو انباحصأ كلذب حرفف «سبحلا كلذ نم هيف تنك
 ادغ حرفلا لوطب نينوزحلا رشب :لاقف «يناتأ دق يتآلا كلذ نأك مانملا يف

 ىلع ال ةرآلا ريح ىلع وه اإ نزحلا نأ هللاو تملعف .مهكيلم دنع

 عبتي امنإ «نيعلا يكاب هرهد وه امنإ ديلولا وبأ ناكف :ديز لاق .ايندلا

 .ادج انوزم ناكو «"نابحلا مزلي وأ ءاضيرم دوعي وأ «ةزانح

 !بر يأ :ب يبلا دواد لاق :لاق «بذوش نب هللا دبع نع ٥-

 .مهبولق ةرسكنملا دنع يناقلت :لاق ؟كاقلأ نيأ

 جرخت كلذك ءايندلل حرفت ام ردقب :لاق «رانید نب كلام نع ۷٦-

 .كبلق نم ةرحآلا ةوالح

 لاق :لاق -ةيمأ ينب يلاوم رايخ نم ناك و - دوسألا ثيغم نع -۷

 تلاط :هل تلق :لاق ؟نزحلا ليوط كارأ يل ام :قلحلا ريدب بهار يل

 .ةربقملا يأ )١(
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 نزحلاو مهلا ة ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 هيلإ انإو هلل انإ :لاقف :لاق .ادج رفسلا يلع قشو «يتقش تدعبو «يتبيغ

 ؟تركنأ امو :تلق .هضرأ يف هللا لامع نم كنأ تننظ دقل «نوعحار

 نأ تملع امأ ‹«كريغل نزحت اغإ تنأ اذإف «كسفنل كنزح نأ تننظ :لاق

 هدنع هحرف تاعاس «راهنلا ءانآو ليللا ءانآ ديدح هيلع هنزح ديرما

 هارت امنإ ءرارق ضرألا ىلع هل سيل «نوزحم كاب رهدلا وه «هللخ تاعاس

 ءاهيلإ ةلصولاو ةرحآلا هتمه «""هثب هالع دق ءالوغشم «هنيدب رفي 'اهلاو

 لزي ملف «هعومد لبسأو «..هاه ..هاه :لاق مث ءاهرش نم ةاجنلا لأسي

 .هيلع يشغ یتح يکي

 .فوخلا وأ نرحلا وأ دحجولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ وه :ليقو «نزحلا :هلولا )١(

 .مغلاو نزحلا :ثبلا (۲)
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 نزحتلاو مهلا ةلاسر جرلاو وخلا بانک

OSES OE a E a EO A TO O O O ST a TE a 

 امهيأ :تلقف «رذ نب رمع تلأس :لاق «حیبص نب دمحم نع - ۸

 وأ :لاقف ؟ةعمدلا لابسإ وأ ٠ دمكلا لوط :نيفئاحلل كيلإ بجعأ

 ؛اجشف صغ دمك اذإو ءالسو ىفشأ ىرذف قر اذإ هنأ تملعام

 نايفسو ليضف ناك :لاق «هباحصأ ضعب نع دمحم نع -۹

 ي هل ليقف «يکیي ال نایفسو «يکبي لیضف لعجف ءائيش اورکذف «نیدعاق
 .هيف نزحلل ىقبأو «بلقلل دمكأ ناك «عومدلا لبست م اذإ :لاقف «كلذ

 :لوقي سدقملا تيبب ادباع تعم“ :لاق «ىحم يبأ رحب نع ٠-
 .ىكب مث .نازحألاو دمكلا باجتحا يف رمألا امنإو «جرفتو ةالسم ءاكبلا

 نمؤملا نإ :بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «ديزي نب روث نع -۱
 .هبلق يف نزحلا رسكني ىتح نزح

 راسكنا نزحلا :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «بوقعي يبأ نع -۲

 يمسف «ةوقلا هنم تدهناف «هريحو “تهب ابلق نزحلا الع اذإف «بلقلا

 .دمكلا

 .موتكملا نزحلا :دمكلا )١(

 .ةريحلاو عاطقنالا :تهبلا (۲)
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 نزحلاو ميلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

ل تلق :لاق «لهس نب دمحأ نع -۳
 ام ىلإ :صاوخلا ةبتع يبأ

 نوكت نأ لثم :لاق ؟ءىش يأ لثم :تلق .دمكلا ىلإ :لاق ؟نزحلا ىهتني

 يهتني ام ىلإ :تلقف ءابهار تلأس :لاق « یسوم نب دیز نع ٤-

 فلت ىلإ :لاق ؟دمكلا ىهتني ام ىلإ :تلق .دمكلا ىلإ :لاقف ؟نرحلا

 ' كدولا نم ندبلا لوضف نزحلا يقني .:لاق ؟كاذ فيكو :تلق .سفنألا

 ام بلقلا ىلع عاحوألا مكارتتو «همظعو هدلجب ندبلا قلخي تح «هريغو

 اسج ًامظنا نإف «حرقيو كلذ دنع بلقلا لغنيف ؛ركفلا يعاود نم هدنع

 .ءاود هعفني سيل يذلا ءادلا وهف اقفتا نإو «تام يأ ىذهف

 رتف اذإو « "”رتف نيزحلا دمك اذإ :لاق «يشاقرلا لضفلا نع ٥-

 .عطقنا

 تدمك دق ةناوعش تناك :لاق «ناميلس نب زيزعلا دبع نع ۸٦-

 :امه لاقف ءاهمانم ىف تآ اهاتأف «ةدابعلاو ةالصلا نع تعطقنا ىح

 انينيزحلا يفشت دق ةحاينلا نإ ةيجاش تنك امأ كنوفج يرذأ

 انيعيطملا لعف نم بؤدلا اغنإف ةبئاد رهدلا يموصو يموقو يدح

 .مسدلا :كدولا )١(

 .فعضلاو راسكنالا :ةرتفلا (۲)
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 نزحلاو مهلا لاسر جرلاو فوخلا باتك

AYدمكلا ىكب اذإ :لاقي ناک :لاق ‹يسيعلا نمحرلا دبع يبأ نع  

 .دبعت ءرملا درفت اذإو «جرفت

 .ولح نوزحلا ءاکبو «رم فوخلا ءاکب :ءامکحلا ضعب لاق -۸

 .ءاكبلا دمكلا لوعم معن :لاق «يشاقرلا ديزي نع -۹

 نع ءاملعلا ضعب لئس :لاق «يرصبلا ديعس يبأ نامثع نع ٠-

 ؟هيف اع ًانهتي نوزحلا :هل ليقف .فسألا وه :لاق ؟وه ءىش يأ «نزحلا

 نمو «ىقتا فاح نمو «فئاح نوزحلا نأل :لاق ؟كاذ ملو :ليق .ال :لاق

 .هسفن بساح رذح نمو «رذح ىقتا

 امو ؟وه ام نزحلا نع رحآ ماع لعسو :لاق «هللا دبع نع ٩۱-

 امأو «بذعي نأ ةفاخم وهف :بلقلا يف هعقوم امأ :لاق ؟بلقلا نم هعقوم

 :لاق مث -هسفن ىحرأ مث- هنم ءايحلاو «نيملاعلا برل ميظعتلا وهف :وه ام

 .هئاكبب ةمألا كلت هللا محرل ؛ةمأ يف ىكب انوزحم نأ ول

 ءيش يأل :نينوزحلا نع رحآ ملاع لئسو :لاق «هللا دبع نع -۲

 .توصلا عيجرت :مرتلا (۱)

 .دحطا يأ (۲)
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

93 o O O ED ESD DOESN BASO DEO OE 

 ةعاوطم نوكت ال نأ اهيلع اوفهلتو «مهسفنأ ىلع اونزح :لاق ؟اونزح

 .نيملاعلا برل

 يف- ةرم ادباع انيتأ :لاق «ةرسيم نب رمع نب هللا ديبع نع -۴

 ءافش ءاكبلا امنإ :دباعلا لاقف «لجر ىكبف «ءيشب ملكتف -سيقلا دبع

 .دمكلاو نزحلا يف ""اهتياكنو اهانض نكلو ءاهتحارو بولقلا

 فوح يف ئراقلا رفعج ابأ تعم :لاق «نيسحلا نب دمحم نع ٤-

 :لوقيو «يکبي ليلا

 نازحألا لوعم ءاكبلا نإ ادهتج ليللا لوط كبنذل كبا

 ناسنإلاب طيحت بونذلا نإ هلوطو راهنلا يف كبنذ سنت ال

 .كلذ ددريو «ادیدش ءاکب يکي مث

 شیرق نم اباش تیأرف نادابعب تنک :لاق «بیلک نب دابع نع ٥-

 سبلي باشلا اذه :يسفن يف تلقف «لاحر هلوحو «فوص ةبح هيلع

 نإ لوفي هعمسف هنم توندف «هتبتخا دق الا ينارأ ام :تلق مث «فوصلا

 ؟فوصلا سبلت !هللا كمري :تلقف ةف .مومخغلا ىلإ نوحورتسي ادابع هلل

 ام :لاقف «كيرشل كلذ تركذف .تسبل تقتع اذإف «دبع انأ اغنإ :لاقف

 .زاك نم الإ مالكلا اذه جرح ام ءاذه لمل فوصلا سبل هركأ

 ترثك اذإ ودعلا يف تيكنو «هنم باصأ اذإ ةياكت ودعلا ىنكن :ةياكنلا .ضرلا :نضلا )١(

 .كلذل اونهوف لتقلاو حارحلا مهيف
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 _نزحلاو ميلا ةلاسر اجرلاو فوخلا بانك

 ليقف «فوص ةبج ناميلس سبل :لاق « ضايع نب ليضف نع ٦-

 اذإف ؛ديبعلا سبلي ام سبل دبع انأ اغنإ :لاق ؟اذه نم نيلأ تسبل ول :هل

 هدنع نكي ملو «هبونذ ترثك اذإ لحجرلا نإ :لاق «مكحلا نع -۷

 .هنع اهرفكيل نزحلاب هللا هالتبا ؛هنع اهرفكي ام لمعلا نم

 تلق :لاق «يراصنألا ىسوم وبأ لإ بتك :لاق «هللا دبع نع -۸

 «نآرقلا ةوالتو «ليللا ةالص نم ظح هل نوكي لحرلا :رمحألا دلاح يبأل

 .نزحلا نزح كلذ :لاق ؟هيلع نزحيف «كاذ دقفيف «هتوالت دنع ةقرلاو

 .نزحت ال تنآو كقزر يفوتست موي لکو «نزحت ال

 موق لذح :لوقي الحر تعم :لاق «رکب يبا نب ناورم نع -۰

 .نونوزح نومومغم مهف نورحخآ مصعو «نوطبتغم نورورسم مهف

 نازحأ :نسحلا لاقف [٣«رسنإ 4 َنَرَحلَ اًتَع هذآ ىذّلآ هلل دَمَحلا و :ةنجلا

 نزحي نأ نمؤملل قحو ؟ةرحآلا نازحأ نكلو «توملا اهعطقي ايندلا لهأ

 ىلع ةنس فلأو طوبه يف ةنس فلا ؛ةنس فالآ ةئالث ةريسم همامأ منهحو

 .دوعصلا يف ةنس فلأو «اهنتم

 حالصلا فيك !هللا لوسر اي :لاق بل قيدصلا ركب يبأ نع - ٢
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 نزحلاو مولا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک

 تسلأ» :لل ىبلا لاقف [.٣۲:هس] 4 هب رج اّءوس لمْعَي نم ظ :؟ةيآلا هذه دعب

 . ب نورجي يذلا كاذف ؟ءاوأللا كبيصت تسلأ ؟بصنت تسل أ ؟نزحت

 كلام نب دعس انيلع مدق :لاق «بئاسلا نب نمحرلا دبع نع - ۳

 :لاقف «هل تبستناف ينبستناف املسم هتیتأف -هرصب فک ام دعب- ها

 هللا لوسر تعمسو «نآرقلاب توصلا نسح كنأ ينغلب !يحأ نبا اي ابحرم

 اوكبت م نإف ءاوكباف هوقتأرق اذإف «نزحب لزن نآرقلا اذه نإ» :لوقي هي
 .وکابتف

 ميكحلاو ديح نب دبعو ۲٤۸/١ دانهو ١١/١ دمحأ هحرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (1)

 ۱۸۹/۷ نابح نباو رذنملا نباو ۹۷/۱ یلعی وبأو ۲۹٤/٥ ریرح نباو ۱۷/۲ يذمرتلا

 بعش يق يقهيبلاو هححصو ۷۸/۳ مكاحلاو ۳۹٤ ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا ناو

 ٠١١/١. ةراتخملا يف ءايضلاو ٠١١/۷ ناعيإلا

 بعشلاو ۲۳٠/٠١ ىريکلا يف يقهيبلاو ٥٠/۲ ىلعي وبأو ٤۲٤/١ ةحام نبا هجرخأ (۲)

 نب ليعامسإ هماو عفار وبأ هيف دانسإ اذه ۲٠١/١: حابصملا يق يريصوبلا لاق ۲١

 لرزن هنإف «نزحلاب نآرقلا ارقا :هعفري ةديرب ثيدح نم دهاش هلو .كورتم فيعض عفار

 ليعامسإ هيفو ۱۹۳/۳ طسوألا يف يناربطلا هاور :۱5۹/۷ عمحلا يف يمثيملا لاق .نزحلاب

 هوقأرق اذإف «نزحب لزن نآرقلا نإ :هعفري رمع نبا ثيدح نمو .فيعض وهو فيس نبا

 نم ةيلحلا يق ميعن وبأو ىلعي وبأ هاور :1۹۲/۲ ءايحإلا جيرخت ق يقارعلا لاق .اونزاحتف

 الو رمع نبا قيرط نم ثيدحلا اذه ىلع فقأ م :تلق .فيعض دنسب رمع نبا ثيدح

 ةديرب ثيدح وه هنأ هللا دنع ملعلاو رهظي يذلاو «يقارعلا مهركذ نم دنع ظفللا اذهب

 يأ :نزحب لزن ١۹١/٦. ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠٠١/١ محعملا ف ىلعي وبأ هحرحأ هنأل

 يف ىوصقلا ةياغلا مهغولبو «مهتلاح ةحام و «مهتفيم.ةعانش نيرفاكلا ىلع ايعان لزن

 هنوملعي ال ام هللا ىلع محوقو «ناتهبلاو لالضلا يف مهئارشتساو «نايغطلا يف جاجللا

 نم لزن ام لوأو «ميظع باذعب ديعولاو راذنإلا كلذب طينو ء«نايذهلا نم هب قيلي الو

- OAV - 



 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ت 22 ت

 ٤ ١ ١- میظک وھف نزحلا م هاَتَيَع تّصيَبأَو ظ:كاحضلا نع ) 4

 ]بوسف: ]۸٤.دیمک :لاق

 .اریح الإ لقي ملف نزحلا ىلع مظك :لاق «ةداتق نع ٥ ١-

 .!هانزح اي :لاق [٠؛:فسرب] 4 فسوُي ىلع ىَفَسْأكي ظ:كاحضلا نع -۱۰

 نمك ةنحلاو مه ادابع هلل نإ :لاق «نسحلا يبأ نب نسحلا نع ۷

 «نوبذعم اهيف مهف اهآر نمك رانلاو مهو «نوئكتم اهيف مهف ءاهآر

 ‹ةفيفع مهسفنأو «ةفيفخ مهتاجاحو «ةنومأم مهرورشو «ةنوزحم مهبولق
 كاكف يف مهبر نوحاني «مههابح يشرتفم «مهمادقأ يقاصف ليللا امأ

 ‹فوخلا "”مهارب دق «ءايقتأ راربأ ءءاملع ءاملحف راهنلا امأو «مهباقر

 ‹«ضرم نم مهب امو «ىضرم لوقيف رظانلا رظني «حادقلا لاثمأ مهف
 .ميظع رمأ موقلا طلاح دقف ؛اوطلوح دق لوقيو

 بل يذل عدي ملف ءايندلا توملا حضف :لاق «نسحلا نع -۸

 .احرف اهیف

 دهز ايندلا رصبأ نمو «هبحأ هبر فرع نم :لاق «نسحلا نع -۹

 .نزح ركفت اذإف لفغي ىتح وهلي ال نمؤملاو ءاهيف
 ى

 [٠-«سإ 4 © رذنأف دق ن رذدُملا اهي :يهو عم دنع راذنإلا ةيآ نآرقلا

 نكل انه هتدارإ حصتو «نينمؤملا ىلع ةمحرلاب لزن «نيكر شملا ىلع نزحلاب لزن هنأ امك
 ۸٠/۲. ضيفلا .زاجلا ليبق نم لب ةقيقحلا ىلع سيل نزحلا هلامعتسا نوكي

 .هتح :حدقلا ىرب (۱)

 .لقع يأ (۲)
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 نزحلاو مهلا ت ةلاسر اجواو فوخلا باتك

 نيقتملا بولق توملا لغش :لاق «يثراحلا رضنلا نب دمحم نع ٠-

 .هبركو هصصغب مهتفرعم دعب رورس ىلإ اهنم اوعحر ام هللاوف «ايندلا نع

 «ينرماؤت مو ينتقلحخ !يهإ :لاق «سيق دبع نب رماع نع-١

 «مدلا ىرجم ينم يرجي هتلعجو اودع يعم تقلحو «ينملعت الو ينتيمتو
 نإ كسمتسأ فيك !يهلإ «كسمتسا :يل تلق مت «هارأ الو يناري هتلعحو

 باقعلا ةرحآلا ينو «نازحألاو مومغلا ايندلا يف !يهإ «ينكسمت مل

 .؟حرفلاو ةحارلا نيأف «باسحلاو

 «يلحأ ينع تبيغ !يهلإ :لاق «دهازلا نمحرلا دبع يبأ نع ١-

 ينتفقوأ دقل «ينشعبت نيرادلا يأ ىلإ يردأ الو «يلمع يلع تيصحأو

 ۰ .ينتيقبأ ام ادبأ نينوزحلا فقاوم

 ‹نيرحبلا لهأ نم ادباع تلأس :لاق «مصاع نب عمسم نع -۳

 ؟ةك رح لك دنع هانيع لمهتو ؟ءاش اذإ هبلق هبیجي نیزحلا لاب ام :تلقف
 يف لاجف «نزحلا هب ادب نيزحلا نإ -هللا كمحر- كلذ نع كربحأ :لاق

 ءامهنكسف سأرلاو بلقلا ىلإ عحر مث «هطسقب وضع لك ىطعأف «هندب

 تراثتساف «ةدعاصم ةقرحلا تجاهف ‹«كرحت ءيشب بلقلا كرح ىتمف

 ‹«نوفحجلا ذفنيح اهيرذتف «نيعلا ىلإ اهملست تح سأرلا نوؤش نم عومدلا

 .ماقف "هتربع هتقنح م

 .ةعمكلا :ةريعلا )١(
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 نزحلاو مهلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 قرتحي تح نيعلا ىدنت ال :لاق «يثاربلا هللا دبع يبأ نع - ٤١

 لزاتساف «هناخد سأرلا ىلإ جاهف «ةلعش بهلت بلقلا قرتحا اذإف «بلقلا

 .هتمجسف نيعلا ىلإ "نوؤشلا نم عومدلا

 ىلع اهتلقو عومدلا ةرثک نإ :لاقی ناک :لاق «مغيض نع ٥-

 يكبي نأ نيزحلا أشي م هلك بلقلا قرتحا اذإ تح «بلقلا قارتحا ردق

 .هنزحي ةركذتلا نم ليلقلاو « ىكب الإ

 يبأ ىلإ ىرت الأ :ةنييع نب نايفسل تلق :لاق «هيوهار نع ١-

 بلقلا حرق اذإ :نايفس لاقف ؟ةعمد هل فضحت داکی ال -الیضف ينعي- يلع

 .اركنم اسفن نايفس سفنت مث «نانیعلا تیدن

 قيهشلا نع دابعلا نم الحر تلأس :لاق «يئاربلا فلح نع -۷

 ‹«ريفزو سفنت ءاكبلا ءدب ناك اذإ :لاق ؟ءاكبلا دعب يكابلا يرتعي يذلا

 ءوده يف ةلئاس هتعمد تناك اذإو «قلق عحجوم ءاكب كاذف «قيهش هرحخآو

 .باوثو ريخ لك ينو «نويعلا ىلإ اهثعبت بلقلا يف ةقر كلتف قفرو

 قف لعجف ؛اموي رذ نب رمع ظعو :لاق «كامسلا نبا نع -۸

 ايشغم طقس مث «ليست ةعمد هل ىرأ الو «هنول ريغتيو خرصي ميمت ينب نم
 «هسفن ج رخت نآلا لوقأ ىقح يكبي رذ نبا سلجم يف دعب هتيأر مث «هيلع

 تدقف شاط اذإ لقعلا نإ !يخُا يا :لاقف «رذ نب رمعل كلذ تركذف

 .نيعلا ىلإ عمدلا ىرحب وهو نأش عم )١(
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 نزحلاو میلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 هبحاص مهف ؛لقعلا تبث اذإو «ةعمدلا تصلق ؛ةقرحلا تدقف اذإو «ةقرحلا

 .ىكبو نزحف «هللاو هتقرحأف ةظعوما

 تناك فيكو :بشوح نب فلح هل لاقف «هتدابع ركذف ماشلا لهأ نم

 .دمكت ىلكفلا تير امأ «هتقر تبهذ :لاق ؟هتقر

 .نزحلا لوط ةدابعلا لضفأ :لاق «نسحلا نع - ٠

 وه- هنبال لوقي يرملا حلاص تعم :لاق «يشاقرلا خيرف نع ٠۲١-

 .ماظعلا بونذلاب ركذملاو «نازحألا جيهم تاه :-ًأرقي

 عحرف ديع موي يلصوملا حتف جرح :لاق «يزارلا ركب يبأ نع ٢١-

 برقت !يهإ :لاقف ءءامسلا ىلإ هسأر عفرف «ةرسيو ةنمب "”راتقلا ىلإ رظنف

 :لاق !يبلق بيبح اي «ينزحب كيلإ تبرقت دقو «مهتابرقب كيلإ نوبرقتملا

 ةقزأ يف يددرت مك ىلإ !يمإ :لاقف «هسأر عفر مث «هيلع ايشخم رح مث
 .انوزح ايندلا

 ىري نأ نوبحتسي اوناك :لاق «يرازفلا قاحسإ نبا نع ٣-

 .نوزحم وهو لحرلا

 .اهدلو وأ اهجوز ةأرملا نادقف :ىلكفلا )١(
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 نزحلاو مهلا ةلاسر اجرلاو فوخلا باتك

 نم امه دشأ ايندلا يق دحأ ام :لاق «مثيخ نب عيبرلا نع ٤-

 .هترخآ مهب درفتو «شاعملا مه يت ايندلا لهأ كراش «نمؤملا

 ؛امه سانلا مظعأ» :لع هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع -

 .(«هترخآو هايند رمأب متهي يذلا نمؤملا

 ناک :لاق «شيرق نم خيش نع يوحنلا ركب نب رمع نع -

 :لوقيو اسالتحا الإ ءامسلا ىلإ هفرط عفري ال كلا نمحرلا ليلخ ميهاربإ

 .اهيف نزحلا لوطب ايندلا يق يشيع معن مهللا

 هللا هآر اذإف «بنذلا بنذيل دبعلا نإ :لاق هه ةريره يبأ نع -۷
 .ةقدص الو ةالص نم ثدحي نأ ريغ نم هل هرفغ ؛كلذ هنزحأ دق

 لامعأب مهبولق يلغت راربألا نإ :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 «مكمومه ىري هللاو «روحفلا لامعأب مهبولق يلغت راجفلا نإو «ربلا

 .هللا مکمحر مکموم ام اورظناف

 كا فس وي ىلع سلا ليربح لحد :لاق « ينانبلا تباث نع -۹

 ىلع ميركلا «هبايث ةرهاطلا «هحير بيطلا كلملا اهيأ :لاقف ‹هفرعف نجسلا

 .هرصب بهذ قح كيلع ىیکب «معن :لاق ؟بوقعيب ملع كل له !هبر

 لاق ٠١۹/۱ سودرفلا يف يمليدلاو ٥۲/۳ ةيلحلا ف ميعن وبأو ۷٠٠/۲ ةحام نبا هحجرحخا (۱)

 نامثع نب دمحم نب نسحلاو يشاقرلا نابأ نب ديزي هدانسإ يف :1/۲ حابصملا يف يريصوبلا

 .ءافعض مهو مارهب نب ليعام “إو
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک

 كلذ ىلع هل امف :لاق .ىلکٹ نیعبس نزح :لاق ؟هنزح نم غلب امف :لاق

 .ديهش ةئام رحأ :لاق ؟رحألا نم

 . ىنتفلاح ا اطف «ىنع بهذا !مه اي :لاق «ههجو ىلع ىقلأف للا بوقعي

 مالسلا امهيلع بوقعيو فسوي ىقتلا ال :لاق «نسحلا نع ١-

 امفأ :لاق .معن :لاق ؟كرصب بهذ تح يلع تيکب !هابأ اي :فسوي لاق

 لوحي ثدح كيلع ثدحي نأ تفح :لاق ؟انعمحت ةمايقلا نأ تملع

 .كنيبو ينيب لاحيف «مالسإلا نيبو كني

 حرفلا اوطعأف نزجلاب مهلامعأ اوربع :لاق «نسحلا نع ٣-

 ؛مهترحآل اهنع مهسفنأ اهيف اولغشو ءايندلا ةقشم اومشجت «نامألاو

 روحلا اوجوزف ؛مهدالوأو مهحاوزأ نع اولهذو «مهبولق ةيشخلا اورعشأف
 ي هلل عضاوتلا اوراتحاو «مهترخآ يق نيدلخملا نادلولا اومدحأو «نيعلا

 7ة صیمح ایندلا نم اوجرخ «مهترخآ يف مه زانم هدنع تعفتراف ؛ایندلا
 .مهاضرأف ؛مهقلاح اوضرأ «مهدولحج ةيقن «مهروهظ ةفيفح «مهنوطب

 ىح ةا بوقعي ريك :لاق «يعحنلا ثراحلا نب رفعحج نع -۴

 «نامزلا لوط :لاق ؟اذه ام :لاقف «لحر هيقلف «هينيع ىلع هابجاح طقس

 .اوفلکت يأ (۱)

 .اعوح ماعطلا نم ةيلاخ يأ (۲)
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا باتك

 ةعيطح بر :لاق ؟ينوكشت !بوقعي اي :هيلإ هللا ىحوأف «نازحألا ةرثكو

 .يل اهرفغاف ءاهتأطحأ

 هل اوصَمْخ ادابع هلل نإ :لاق «نمحرلا دبع نب عيبرلا نع ٤-

 اولمهأو «ماثآلا رظانم نع نوفحلا هل اوضغو «مارحلا معاطم نع نوطبلا

 مهروبق ةملظ كلذ مه نيبي نأ ءاحر «مالظلا مهيلع طلتحا امل نويعلا هل

 ةرحآلا ىلإو «نوبثتكُم ايندلا يف مهف ءاهقابطأ نيب ضرألا مهتنمضت اذإ
 نم تحرر ام هيف تأرف «توكلملا ىلإ بيغلاب مهراصبأ فذقت «نوعلطتم

 توطنا ام ةّياعُم دنع اداهتجاو ادج كلذب هللاو اودادزاف «باوثلا ميظع

 ادغ مهنيعأ رقت ةت نيذلا مهو ءايندلا يف ممل ةحار ال نيذلا مهف «مهامآ هيلع

 .هتيحل لبي تح يكبي مث :لاق .مهيلع توملا كلم ةعلطب

 دبع دنع ءامكحلا نم لحجر ملكت :لاق «ةبيش نب بيبش نع ٥-

 رثآو «هقلخ ىلع هلل ىقتا لحجر :لاقف -يقحلا فصوف- ناورم نب كلما

 هبلق رصبب ظن «عماطلا هنعت لو «أبلاطلا هثرتكأ ملف ءايندلا ىلع ةرحآلا

 مان اذإ تیبی «نوزحم هرهدف امه اسمتلم اهو وح اًمَسف هتدارإ يلاعم لإ

 هتم نم تعطقنا نوجسم ایندلا ف ًامومغم حبصیو < | نرخش اذ سانا

 «ةمكحلا نم ةملكلا هؤاودو «نآرقلا هؤافشف «هتينم هتينم نود ةحارلا

 .عفتراو الع يأ (۱)
 .نازحأو مومه يأ (۲)

 -04۔



 نزحلاو مهلا ةلاسر ٍ اجرلاو فوخلا باتك

 .اهاوس ةذل ىلإ حيرتسي الو ءاضوع ايندلا اهنم ىرب ال ءةنسحلا ةظعوملاو

 .اشيع معنأو ءانم الاب ىحرأ اذه انأ دهشأ :كلملا دبع لاقف

 لها نم بهار نادابع انيلع مدق :لاق «دايز نب لیعامسإ نع - ٦

 ىلع ينل ام همالك ةمكح نم اوركذف «ةشبك يبأ ريد لزنف «ماشلا

 :لوقي وهو «سان هيلإ عمتحا دقو «ريدلا لحاد وهو هانیتاف «هئاقل

 نود ام اورقتحاف «رئاحذلا ميظع وحن مهممه مهب تمس ادابع هلل نإ

 «ةمهلا ومس مهغلبي اقيفوت مهديس لضف نم اوسمتلاو «راطحألا نم كلذ

 مهنإف مهرمأ ضعبب اوذخأت نأ بيرق نع نولحترملا اهيأ متعطتسا نإف

 «مهثب نزحلاف ءاثبلم اهيف ايندلا دحج ملف مهبولق ةرحآلا تألم موق

 نظلا نسحو «مهلغش قافشإلاو «مهتليسو بأدلاو «مهتحار عومدلاو
 اهيف مهف اهلهأ حرف اذإ ءايندلا يف ثكملا لوطل نونزحي «مهنابرق هللاب

 ذحآ تناك طق ةظعوم تعم امف .نوعلطتم ةرحآلا ىلإو «نونوجسم

 .اهنم بلقل
 ی ایک نا انباحصأ انثدح :لاق «يرمعلا رمع يأ نع -۷

 لعجا :لاق .نصوأ :هبحاصل امهدحأ لاق ءاقرتفي نأ ادارأ املف < امیکح

 هنزح هب دفو دق نیزح نم مكف «كنيد ىلع نزحلا لعحاو «كسه هلا

 ءءاقشلا لوط ىلإ هحرف هلقن دق حرف يذ نم مكو «دبألا رورس ىلع

 «مه ديسلا نم ارظن مهريغل لجع دق ام مهنع رخأ دق موق نم مكو

- 04۵ _ 



 ءاجرلاو فوخلا بانك

AE TG 

 اضرلاب اولدبأف مهنع رحأ ام ليجعت اوبحأو كلذ اولمف «مهيلع هنم اننحتو

 «ةدابعلا اص اوبلسو «ةفخلا ةنيكسلابو «ةضغبلا ةبحمابو طخسلا

 ءايندلا ليجعت نم اوبحأ ام ىلع اومدنف اوفرع ام اودقفف «ةعاطلا ةوالحو

 هللا ةمعن '"اورطب دقو ؟كلذ مه نيأو تاهيه «ةمادنلا مهنع نغت ملف

 نم اوجرخف «مهبولق يف "اهنهوو «مهسفنأ يف ةيصعملا لذ اهب اولدبأف
 ءاولجعتسا ام اوكردي ملو «مهه ريتحا ام ىلع اوربصي مل نيموالتم ايندلا

 .ةلجاعلا يف مهيعس لضو «ةرحآلا يف اورسح نيذلا كئلوأ

 .نيعلا ءاكب نم يلإ بحأ لمعلا ءاكب :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۸

 اموق اندنع نإ :نسحلل ليق :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۹

 :نسحلا لاق ؟نوکبب ال مهنم لضفأ اموق یرنو «كاذب اوسيل نوكبي

 .-لاق امك وأ- مهبولق يكبت كملوأ

 ناك :طيش نب هللا ديبعل ليق :لاق «يرصبلا لضفم نع - ٠

 .يکبي هلمع :لاق ؟يکبي كوبأ

 «بلقل ذحآ اباش تيأر ام :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع- ١

 لوقأ تح يكبيف ثيدحلاب هتثدح اعرل «مالغلا ةبتع نم انزح لوطأ الو

 .توحب نآلا

 .ةمعنلا لامتحا ةلق :ليقو «ةمعنلا دنع نايغطلا :رطبلا )١(

 .فعضلا :نهولا (۲)

 - 4 ۔_



 نزحلاو مهلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك

 يف ارکفم يليل ترهس اعر :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع- ۲

 يكبأ امنإ :لاقو « كبف هسفنب قفريل هتملك دقل -ةبتع ينعي- هنزح لوط

 الإ طق يميلسلا ءاطع تنيأر ام :لاق «يزاعلا رارس نع - ۴۳

 «ىلكفلا ةأرملاب الإ هتيأر اذإ ءاطع هبشأ تنك امو «ناضيفت هانيعو

 .ايندلا لهأ نم نكي م ءاطع نأكو

 يميلسلا ءاطع تام امل :لاق «يرملا ريشب نب حلاص نع ٤-

 يف تسلا !دمح ابأ اي :تلقف «يمانم يف هتيأرف ءادیدش انزح هيلع تنزح

 ترص :لاق ؟توملا دعب هيلإ ترص اذ امف :تلق .ىلب :لاق ؟ىتوملا ةرمز

 تنك دقل «هللاو امأ :تلق :لاق .روکش روفغ برو «ریبک ريح ىلإ هللاو

 دقل !رشب اأ اي هّللاو امأ :لاقو «مسبتف :لاق ءايندلا راد يف نزحلا ليوط

 ؟تنأ تاحردلا يأ يفف :تلق .امئاد احرفو «ةليوط ةحار كلذ ينبقعأ

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم انأ :لاق

 .اقيفر كئلوأ نسحو «نيحلاصلاو

 ابأ اي :هللا دبع نب نوعل سيلح لاق :لاق «رعسم نع ٥-

 «مئاق هليل لحر :امهنم يجع دتشاف «نيلجر نم تبجع دقل !هللا دبع

 ءانوزحم امومغم ايكاب الإ ادبأ هاقلت ال «مراحا بنتجيو «مئاص هراهنو

 .اهدلو وأ اهحوز تدقف يتلا )١(

 - 0۷ ۔



 نزحلاو مهلا ةلاسر دجرلاو فوخلا بانك باتک

 ةدشل نزحيو اذه يكبب ؛بيجع نم تبجع دقل :لاق .اکاحضم رطب

 .هلمع فعضو هلقع ةلقل كحضيو رطبيو اذه رشأيو «هلمع نسحو هلقع

 :ةثيلكا ىسيع ىلإ هللا ىحوأ :لاق «بيعش يبأ لاص نع ٦-

 .نولاطبلا كحض اذإ نزحلا "لوملم. كينيع لحكأ

 لسغا نأ ثا ىسوم ىلإ هللا ىحوأ :لاق «لوحكم نع -۷

 .مهلاو مغلاب :لاق ؟هلسغأ ءيش يب !بر ای :لاق ‹كبلق

 نب هللا دبع ىلع تنذأتسا :لاق «دواد نب یسوم نع -۸

 .هيلع قلخلا نزح نأک دعاق وه اذاف هيلع تلحدف «قوزرم

 تلق :لاق ‹«قوزرم نب هللا دبع نع ميكح نب تلصلا نع -۹

 ليللا يف نزحلا لوط :لاق ؟ةدابعلا لضفأ ام :داور يبأ نب زيزعلا دبعل

 هنأک «هلاو لحر هنأک قوزرم نب هللا دبع ناکو :تلصلا لاق .راهنلاو

 اذ ناکف «هغدص دنع لاوط تاریعش هل تناکو «ءيش هتاف دق لجر

 .هعمد صلقف اهدم وأ اهفتن قرف ركذ

 .رتخبتلا :رطبلاو «ةمعنلا لامتحا ةلق :رطبلاو .رطبلا :رشألاو «حرملا :رشألا )١(

 .لاحكملا :لوململا (۲)

 .فوخلا وأ نزحلا وأ دجولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ وه :ليقو .نزحلا :هلولا (۳)

 .نييحللا بكر م ىلإ سأرلا نم ردحنا ام :غدصلا )٤(

- ۹۸ - 



 نزحلاو مهلا ةلاسر هجرلاو فوخلا باتك باتک

 ليلق نعف «كسفنل كنزح لعحا :لاق «لذهلا دروتسم نع - ٠

 ا

 اسوم اندلا ن کف رطح ف یناقلت نأ تببحأ نإ :ايارسإ

 ضرأ يق ريطي يذلا ينادحولا ريطلا ةلزتم. ءاشحوتسم اديحو اديرف انوزحم
n. ٍ ONTاذإف «نويعلا ءام نم برشيو «راجشألا سوؤر نم لكأيو "٠ 'رافقلا  

 .ريطلا نم اشاحيتساو «هبرب اسانفتسا «هدحو ىوأ ليللا "هنج

 لبح يي بهار ىلع تررم :لاق « يندرألا لهس نب دمحأ نع -۲

 يعاودل بلحأ اعيش تيأر امو «ةبرخلا لوطب :لاق ؟نازحألا جرختست

 .ةدحولاو ةشحولا لوط نم اهراكوأ نم نازحألا

 اذإ هنزحب فرعي نأ نآرقلا لماحل يغبني :لاق ل طظ هللا دبع نع - ۱۴۳

 .نوكحضي سانلا اذإ هئاكببو «نوحرفي سالا

 ايندلا تارارمو «ةرحآلا تارارم ايندلا تاولح نأ ملعي ىتح «هكفتلاو

 .ةرحخآلا تاولح

 .ءام الو اهيف تابن ال يتلا ةزافملا يه :رفقلا ضرألا )١(

 .هيشغ يأ (۲)
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 نزحلاو مهلا ةلاسر اجرلاو فوخلا ب باتک

 هلو باطخلا نب رمع نزح :لاق «ناوكذ نب ليعامسإ نع ٥-

 نأ نم هيلإ بحأ ايش نكي ملف ءاديدش انزح هل باطخلا نب ديز ىلع

 .اديز ترکذ الإ 'ابصلا تبه ام :لوقی ناکو ءانیزح یقلی

 «يلبق رجاه !اديز هللا محر :لاق هلط باطخلا نب رمع نع ٦-

 تركذ الو «هاثرب ينتتأ الإ ةماميلا ءاقلت نم حايرلا تبه ام «يلبق دهشتساو

 ."انجش يل جاه الإ :دمح ريغ لاقو .هترکذ الإ ةریون نب ممتم لوق

 اعدصتي نل ليق تح رهدلا نم ةبقح ةميلج ينامدنك انكو
 اعم ةليل تبن مل عامتجا لوطب اكلامو ينأك انقرفتاملف

 ممتمل 4ل باطخلا نب رمع لاق :لاق «ديح يبأ نب دمحم نع -۷

 مانأ ام ةنس "تشثكم دقل :لاق ؟كيحأ ىلع كنزح نم غلب ام :ةريون نبا

 جرختس يسفن نأ تننظ الإ ليلب تعفر اران تيأر الو «حبصأ ىح ليللا

 تيبي نأ ةفاخم ؛حبصي ىتح دقوتف رانلاب رمأي ناک هنأ ؛يحأ ران اهب ركذأ

 أي فيضلاب وهو «لحرلا ىلإ يوأي رانلا ىري ىتمف «هنم ابيرق هفيض
 رمع لاقف ءديعبلا رفسلا نم مداقلا مهيلع مدقي «موقلا نم رسأ “ارجهتم

 .!هب مركأ :هظ

 .روبدلا لباقت حير :ابصلا )١(

 .نزحلاو مهلا :نجشلا (۲)

 .تيکب :ةخسن يق (۳)

 .رصعلا لل سمشلا لاوز دنع راهنلا فصن :ةرجاهلاو «ةرجامهلا يت ريسلا :رجهتلا €3

 ل« _



 نزحلاو مهلا ةلاسر جرلاو فوخلا بانک

 ام دشا ام :ممتمل لاق 4ف و رمع نأ ؛نوشحاملا زيزعلا دبع نع -۸

 راشأو- تبهذ دق هذه ينیع تناک :لاق ؟نزحلا نم كيحأ ىلع تيقل

 «ةبهاذلا نيعلا تدعسأ ىتح ءاكبلا ترثكأف «ةحيحصلاب تيكبف -اهيلإ

 .ديدش نزحل اذه نإ :هلط رمع لاقف «عومدلاب ترجو

 اممتم ىقلي ناك لف ن رمع نأ ؛يركلا رذنلا يأ نع

 هيحخأ يف هتديصق هدشنتسیف

 كلاه نيب انب يرهد امو يرمعل

 .یکب هدشنا اذإف

 ديز عم ناک :لاق «شیرق نم خیش نع ریکب نب رمع نع -۰

 .ينتيتأو ي واٹ ادیز تفلح :لاقو «هانیع تعمدف

 كذذب يذلا ام :بهارل اولاق :لاق «دابع نب ةريغم نع -ا

(Y) 
 يذلا :لوقي وهو «ههحوب مهنع اخراص ىلو مث «ىكبف ؟' كفشقو

 .روشنلا موي نزح :لاق ؟وه امو :اولاق «مهبودو يلبق نيقيدصلا بصنأ

 ريجب نب ديلولا نب مزاح ضرم :لاق «بابخ نب دیشر نع -۲
 .نزحلا الإ اذه كبحاصب ام :لاقف «هيلإ رظنف ابيبط هل توعدف «يدزألا

 .يلق كلذ عزفف ةمايقلا موي فقاوم تركذ ينإ «قدص :لاقف «هتربحأف

 .هنم لوطأ ال ءاوث كلذ نأل ؛هربق :لحرلا يوثو ؛ماقملا لوط :ءاوشلا )١(
 .ةفاظنلاو لسغلا دهعتي مل :فشقو .كتلاح تءاسو كتئيه تنثر :اذذب تذذب (۲)
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 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو قوخلا باتك

 :تلاق -ةيئاط همأ تناكو- يعخنلا ةمقلع نب ديعس مأ نع ٣-

 ال ليللا ةماع هسح عمأ تنكف «ريصق رادح يئاطلا دواد نيبو اننيب ناك

 «مومملا يلع لطع كمه :ليللا فوح يف لوقي هتعم اعرو :تلاق «أدهي

 ‹«تاوهشلا ينم قثوأ رظنلا ىلإ يقوشو «""داهسلا نيبو ينيب فلاحو
 اعرو :تلاق .حرطم ميركلا اهيأ كنجس يق انأف «تاذللا ينم عنمو

 ي عمج ايندلا ميعن عيمج نأ یرأف ‹«نآرقلا نم ءيشلاب رحسلا يف نرت

 .اهيف حبصي ال ناكو «هدحو رادلا يف نوكي ناكو :تلاقو «همنرت

 اهنكسي ال روصقلا نأ امك :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٤-

 .غرفي تح فوخلاو نزحلا هنكسي ال بلقلا كلذك «غرفت تح كولملا

 ليضفلا تام موي اعيكو تعم :لاق «يفوصلا ركب يبأ نع ٥-

 .ضرألا نم مويلا نزحلا بهذ :لوقي ضايع نبا

 ام ىلع مغلاف :نامغ مغلا :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -1

 اذإ مغو «ةحار ىلإ هبحاصب يضفي كلذو «طيرفتلاو يصاعملا نم ىضم

 ةعاطلا نم ينعي- هيف وه يذلا رمألا بلسي الأ قافشإ مغ ةحارلا يف راص

 .-ةدابعلاو

 .ةنيزح ةيكاب توص عمأ نأ يهتشأ :لاق «رعسم نع -۷

 .مونلا نم ليلقلا :داهسلاو «قرألا :داهسلا )١(

 .توصلا عيحرت :مينرتلا (۲)

- ۳ - 



 نزحلاو مهلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک

 ایکاب نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبني :لاق طظ هللا دبع نع -۸

 ايفاج نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبني الو ءانيل اتيكس اميلح اميكح انوزحم

 .احایص الو "اباخص الو الفاغ الو

 هلقني ةعاضب هذختا لحرف :ةثالث نآرقلا ءارق :لاق «نسحلا نع -۹

 اوظفحف نآرقلا اورق موقو .سانلا دنع ام هب بلطي «رصم ىلإ رصم نم

 لهآ ىلع هب اولاطتساو «ةالولا هب اوجردتساو «هدودح اوعیضو «هفورح
 لحرو -هللا مهرثك ال- نآرقلا ةلمح يف برضلا اذه رثك دقف «مهدالب

 رهسف «هبلق ءاد ىلع هعضوف «نآرقلا ءاود نم ملعي ام یکبف «نآرقلا ارق

 يف اوركب «عوشخلا اودتراو «نزحلا "اولبرست «هانيع تلو «هليل

 عفريو «رصنلا لزايو «ثيغلا هللا يقسي مهبف ؛مهسنارب يف اوثجو «مهبيراح

 .رمحألا تيربكلا نم لقأ نآرقلا ةلح يف "”برضلا اذهل هللاو ءءالبلا

 يقبو «هدلو تام دق مثيملا وبا ناک :لاق «رضم نب رکب نع -۰

 بئتكم دجسملا ةيحان يق وهو هن وزعي هباحص ماقف «تامف ريغص ينب هل

 حرفا الو «ينتاف ام ىلع “یسآ ةمايقلا موي نزح ينکرت ام :لاقف «نیزح

 .يناتآ اع

 .ماصخلل تاوصألا طالتحخاو ةجضلا :بحخصلا )١(

 .نزحلا اوصمقت يأ (۲)

 .عونلا وأ فنصلا يأ (۳)
 .نزحأ يأ )٤(

 - ۳ -۔



 نزحلاو مهلا ةلاسر دجرلاو فوخلا باتك

 لوسر نمز يف ةأرما هل تناك الحر نأ ؛هبنم نب ىلعي نع-۲

 ابحرم :تلاق ءاهيلع لحد اذإ ناكو ةحلاص ةأرما تناكو ي هللا
 نإو امه هلل كدازف كترخآل كّمَه ناك نإ ءاهتيب لهأ ديسو ءاهدّيَسب

 لئ يبلا ىلإ ءاجف «كيلإ نسحيو «كقزريس هللا نإف ؛ايندلل كمه ناك

 لماع يهو هللا ليبس يف دهاجلا رجأ فصن اه» :لک هللا لوسر لاقف «هربخأف

 )للا لاکع نم

 مح نرمل م ال :لاق «ءاطع نع -۳

 [٦۷:صصقلا] € ر نیحرفلآ بح ي ا هللا

 لس !هبا اي :ينبا يلع يل لاق :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٠-
 .ادغ نزحلا لوطب وحنا نأ يلعلف «نزحلا لوط كبر يل ۶ £ £ ن

 يف يطئارغلا هحرحأ .فيعض :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق «روظنم نب ايركز هدانسإ يف (۱)

 .اضيأ فيعض وهو ديلولا نب هلا دیبع نع ۱ مراكلا

- £ - 



 نزحلاو مهلا ةلاسر جرلاو فوخلا باتك

 يئاطلا دواد ىلع تلحد :لاق ‹يعشلا صفح نب ةيواعم نع -۷

 نم تناكو :ةيواعم لاق ؟انيزح دعسي نيزح الأ :لوقيو «يکبي وهو

 حیف عناگا هغ نم ناک راو ءةنس یا

 أر ام :لاف ؟ هلا لإ هب برتن ربآ لع يلد !وربع ابآ اب ؛تاق

 بلق يت الإ نكسي ال كلم نزحلا :لاق «ثراحلا نب رشب نع -۹

 .ةرحآلا تاحرد نم ةحرد لوأ وهو «رهطم

 .ادغ كعفني ام الإ حرفت

 نب رشبل لحر لاق :لاق «زازبلا يلع نب نيسحلا نع ١-

 .بولطم ىنإ :لاق ؟امومهم كارأ :ثراحلا

 ال ةرخآلاب نزحلاو ايندلاب حرفلا :لاق «مكحلا يبأ رايس نع -۲

 .رحخآلا جرح بلقلا اهدحأ نكس اذإ ؛دبع بلق يق ناعمتجي

 كولملا اهنكسي ال روصقلا نإ :لاق «ضايع نب ليضفلا نع -۳

 يف ارصقم دبعلا ناك اذإ :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٤-

 .هنع رفكيل مهاب يلتبا ؛لمعلا

-_- (© _ 



 باتک
n 

 .حاصلا

 جاتنو ءاحاتن ءيش لكل نإ :لاق ءدوسألا ةيواعم يبأ نع ٦١-

 .هللا نم ولع يف هللا رمأب نوزحما «نزحلا حاصلا لمعلا

 لحرلا ناك نإو «فوخلاو نزحلا رثأ هيف ىري الو نيلصملا نم لحرلا

 .انیزح هتالص هتذقو دق ادعاق هارت مت «يلصيل

 :لاق [٠.:نال] 4 © وعش ال اوناڪو ۾ :نايفس نع ٨۸-

 ءانيزح الإ نمؤم اهيف حبصأ نإ هللاو :لاق «نسحلا نع -۹

 هنأ هتأي ملو «منهح دراو هنأ هللا نع هءاج دقو نمؤملا نزح ال فيكو

 «هنزحي ام هایند ف نیریلو «هنزحی ام هنید یف نیریل هللاو ءاهنع رداص

 ماد ام نيزح اهيف وهف « ىلاعت هللا نم باوثلا ءاغتبا رصتني امف نملظيلو

 .ةماركلاو ةحارلا ىلإ اهقراف اهقراف اذإف «اهيف

 ةرحآلا يف امه سانلا لقأ نإ :لاق «كلملا دبع نب ةملسم نع ٠-

 .ايندلاب امه مهلقأ

 :لاق ءانيقل اذإ قرزألا ءاطع ناك :لاق ناورم نب دمحم نع -۱

 .ةرخآلا مكنمو انم مهلا هللا لعح

 - ل“



 نزحلاو ميلا ةلاسر ءاجرلاو فوخلا بانک

 لحرلا ديزي ال نسلاو ةرم اوناك سانلا نإ :لاق «نسحلا نع ١-

 الافس نوبهذي مويلا سانلاف «برجي مل نمك برج نمك سيلو «اريح الإ
 ‹«عدبلا ترهظو «ةعيطقلا تشفو «حشلا دتشاو «ةنامألا تلق ءالافس

 ريصب مويلا لحجر نم ام هللاو «نوعحار هيلإ انإو هلل انإف «ننسلا تكر تو

 امو «سانلا نم يعاري ام نوزحم مومغم وهو الإ هرصب عضي نيدلا اذهب
 داكت الف «ركنلا ترهظو «فراعملاو هوحولا تبهذ «هسفن نم يعاري

 «هنبا ىلع نسحلا سرع :لاق «صفح ابأ نكي خيش نع-۴
 ةزرب اه لاقي زوجع تلحدف «هنوئنهي هيلع نولحدي سانلا لعجف

 حرف موي اذه !ديعس ابأ اي :تلاقف «يكبي وهو هيلع -لقعو لضف اه-

 نزح الإ ىلبي ةمايقلا موي نزح لك نإ !ةزرب اي كحيو :لاق «رورسو

 :بونذلا

 .كانه ةذللا اإ ءاهوأطحأف ةذللا اوبلط :لاق «نسحلا نع - ٤١

 ةيراج زيزعلا دبع نب رمع ىرتشا :لاق «ريمع نب نسحلا نع ٥-

 :لاقف ؟حرفي اذه ىرأأ الو «نيحرف سانلا ىرأ :تلاقف «ةبيمجعأ

 نأ اهولدح !اهحيو :لاقف .اذكو اذك لوقت اهنإ :ليقف ؟"”عكل لوقت ام

 .اهمامأ حرفلا

 .ةمألا :عاكلو .شححلاو رهملا :عكللا )١(

- eV 



 نزجلاو مهلا ةلاسر لجرلاو فوخلا ج بانک

 !ءاطع اي :يميلسلا ءاطعل تلق :لاق «روصنم نب رشب نع ٦-

 ةمايقلا يقو «يتيب ربقلاو «يقنع يف توملا !كحيو :لاق ؟نزحلا اذه ام

 سفنت مث «يب عنصي ام يرد ال يبرو «يقيرط منهج رسح ىلعو «يفقوم

 اذإ !كجحيو :لاقف «هتربخأ قافأ املف «تاولص سم كرتف «هيلع يشغف

 .نيتالص كرتف «هيلع يشغف «سفنت مث ؟اعيش يلع فاخت «يلقع بهذ

 دحجاس لحرب ب هللا لوسر رم :لاق «كلام نب مثيملا نع -۷

 يههوجو ىلع ادجس نينوزحلا نيعأ ىكبأ يذلا هلل دمحلا» :لاقف ‹يکيي

£ 8 © ¢ 8 4 # 

 نزحلاو مهلا ةلاسر رخآ

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 :بيرقتلا ي ظفاحلا هنع لاق ديز نب ةحلط هيف ادحج فيعض هدانسإو «لسرم ثيدح )١(

 .كورتم
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 ناسللا ظفحو تمحلا ةلاسر

 “'"'تمصلا لضنو ناسللا ظفح باب

 ١= هللا لوسر ای : تلق :لاق ظ د هيبأ نع نايفس نب هللا دبع نع !

 ءهلاب تنمآ لق» :لاق ؟كدعب ادحأ هنع لأسأ ال رمأب مالسإلا نع ينربحأ

 .هناسل ىلإ هديب ًاموأف ؟يقتأ امف :تلق «مقتسا مث

 تانونكم ربخيو «رئامضلا تاعدوتسم نع ربعي نامجرت مالكلا نأ ملعا :يدرواملا لاق )١(

 زرتحي نأ لقاعلا ىلع قحف «هدراوش در ىلع ردقي الو هرداوب عاحرتسا نكعب ال «رئارسلا
 الإ للزلا نم ملكتملا ملسي ال اطورش مالكللو ءهنم لالقإلاب وأ هنع كاسمإلاب هللز نم

 نوكي نأ :لوألا طرشلاف ؛ ةعبرأ يهو اهيفوتسي نأ دعب الإ صقنلا نم ىرعي الو ءاهب
 يف هب يتأي نأ :يناثلا طرشلاو .ررض عفد وأ عفن بالتحا يف امإ ؛هيلإ وعدي عادل مالكلا

 .هتجاح ردق ىلع هنم رصتقي نأ :ثلاثلا طرشلاو .هتصرف ةباصإ هب ىحخوتيو «هعضوم

 ملكتملا لحأ ىم طورش ةعبرأ هذهف .هب ملكتي يذلا ظفللا ريختي نأ :عبارلا طرشلاو

 .اهيقاب ةليضف نهوأ دقف اهنم طرشب
 مكاحلاو ٥/٠١ نابح نباو ٤/٤ ٠۰ يذمرتلاو 4١١/۳ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 .ناسللا ركذ هيف يذلا ثيدحلا رحآ نود 1٥/١ هحيحص يف ملسم دنع وهو ٤..

 :لوقي نأ هنكمأ دقو اذه :لاقو «هديب هناسل ي يبلا ذحأ يف ىنعملا :نابح نبا لاق

 قبسي نأ دارأف «سانلا ملعي يذلا ملعلاب املاع ناك هنأ ءهناسل ذخأي نأ ريغ نم ناسللا

 نأ هيلع فاخي ام فوحأ نأب لئاسلا ربحأ هنأب ملعف ملعتسا يذلا ملعلاب لمعلا ىلإ هسفن

 قتح الوأ هملعي ناك اع لمعف «هقلطي الو هيلع ضبقي نأ هرمأو «دراوملا هبحاص دروي

 .لمعلاو ملعلا عضاوم لصفي

- “۳ - 



 ناسللا ظفحو تمصلا ةئاس ناسللا بادآو تمصلا بانك

ERNEST IERIE 

 ىلع كباو «كتيب كعسيلو «كناسل كيلع كلمأ» :لاق ؟ةاجنلا ام !هللا

 .'(«كتئيطخ

 نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق بط يدعاسلا دعس نب لهس نع -۳

 .'«ةنجاب هل لکو تأ «هیلجرو هییحل نیب اب يل لکوتي

 لحدي ام رثكأ نع ي هللا لوسر لئس :لاق 4فط ةريره يبأ نع ٤-

 لحدي ام رثكأ نع لئسو .«قلخلا نسحو «هللا ىوقت» :لاق ؟ةنجلا سانلا

 . ج رفلاو مفلا :نافوجألا» :لاق ؟رانلا سالا

 لوسر اي ينصوأ :تلق :لاق هل يبراحلا مرصأ نب دوسأ نع ٥-

 :لاق !؟يدي كلمأ مل اذإ كلمأ امف :تلق :لاق «!كدي كلقعأ» :لاق ؟هللا

 كدي طسبت الف» :لاق !؟يناسل كلما م اذإ كلمأ امف :لاق «؟كناسل كلمتأ»

 .“(افورعم الإ كناسلب لقت الو «ريخ ىلإ الإ

 .نسح ثيدح :لاقو 1۰۷/٤ يذمرتلاو ۲٠۹/۰ دما هجرحا (۱)

 مکاحلاو ۸/۱۳ نابح نباو 2۰٦/٤ يذمرتلاو ۳۳۳/١ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 .نمضي نم :ظفلب ۲۳۷٦/۰ يراخبلا دنع وهو ٤

 ۲۲٤/۲ نابح نبا هححصو .بیرغ حیحص ثیدح :لاقو ۳٠۳/٤ يذمرتلا هجرحخأ (۳)

 .يهذلا هيلع هرقأو ٠٠٠/٤ مكاحلاو
 يف يناربطلاو ۲۷۲/١ ميعن وبأو ۲٠/١ عناق نباو ٤٤۳/۱ خیراتلا يف يراخبلا هجرحأ )٤(

 ۲۳۸/٤ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٠٠١/٤٠ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۸٠/١ ريبكلا

 لاقو ٠٤٠١/۳ بيغرتلا يق يرذنملاو ٠٠٠/٠١ عمحجلا يف يمثيملا هدانسإ نسحو

 .رظن هدانسإ ق :يراحخبلا

- ٤ - 



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 نب ذاعم نع ةبيبش يبا نب نوميم نع تباث يبا نب بيبح نع -
 اي كمأ كْنلكث» :لاق ؟لوقن ام. ذحاّونَ ! هللا لوسر اي :تلق :لاق هل لبح

 عسا ةئاصح الإ "مهرخاتم ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو لبج نبا

 1... بلع وأ كل الإ تيش لوقت لهو :ثیدحلا اذه یف بیبح لا

 لوسر اي :تلق :لاق (مقتسا ذا ير :لق» :لاق ؟هب کا رمأب ینثدح

 "«اذه» لاق مث «هناسلب ذحأف ؟ىلع فاخت ام فّوْحأ ام !هللا

 ج رحخأف ؟لضفأ لامعألا يأ !هللا لوسر اي :لاق 4ظ ذاعم نع -۸

 ٤ هيعبصإ هيلع عضو م ءهناسل ل هللا لوسر

 ىقح دبع ناعإ ميقتسي ال) :ک هللا لوسر لاق :لاق هبل د سنا نع -4

 ال لجر ةنجلا لخدي الو ءهلاسل ميقتسي تح هبلق ميقتسي الو «هبلق ميقتسي

 قئاوب هاج نمای

 .مهفونأ يأ :رخنم عمج )١(

 يئاسنلاو هححصو ٠٠/١ يذمرتلاو ۲۳٠/١ دمحأ هجرحأ :ردلا يق يطويسلا لاق (۲)

 متاح يبأ نباو ريرج نباو ةالصلا باتك يف رصن نباو ٠۳٠٤/۲ ةحام نباو ۳

 .بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو هححصو ۳٠۹/٤ مکاحلاو
 ١. :مقرب هجيرخت مدقت (۳)

 )٤( ريبكلا ق يناربطلا هحرحأ 1٤/٠١.

 ي يطئارخلاو تمصلا يق ايندلا يبأ نبا هاور ۱0۲۷/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٠(

 يو ۱۹۸/۳ دما هاور ٥۳/۱: عمحجما يف يمثيملا لاق .فعض هيف دنسب قالحألا مراكم
 س
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

0: ENOTES OG 

 ؛ملسي نأ هرس نم» : هللا لوسر لاق :لاق بلف سنأ نع ١-

 .'(تمصلا مزلیلف

 اذإ» :لاق «هعفر هارأ:لاق هبط ديعس با نع ریبح نب دیعس نع -۲

 ءانيف هللا قتا :لوقت «ناسللا رفكت اهلك ءاضعألا تحبصأ «مدآ نبا حبصأ

 .(انججوعا تججوعا نإو ءانمقتسا تمقتسا نإ كنإف

¥ 

 باهشلا يف يعاضقلا هجرحأو :تلق .نورخآ هفعضو ةعامج هقثو ةدعسم نب يلع هدانسإ

 يدع نبا هجرخأو ۷١/۲ باهولا حتف يف امک هدهاوشب ظافحلا ضعب هنسحو ۲
 ٠٠۲/۲ دهزلا يف دانه هجرخأو «رمع نبا نع ٠٠١١/١ سودرفلا يف يمليدلاو ٥

 .هملظو هرش يأ :هقئاوب .السرم نسحلا نع ٤1/١ بعشلا يف يقهيبلاو

 لئاضفلا يق خيشلا وبأو ايندلا يبأ نبا هاور ۱٦۲۷/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 هاور ۲٦۷/٠١: عمحلا يق يمثيملا لاق .فعض هيف دانسإب ٤/٤١ ۲٠ بعشلا يق يقهيبلاو

 صاقولا نمرلا دبع نب نامثع هيفو ۲٦٤/۲ طسوألا يف يناربطلاو ۲۹۰/٦ ىلعي وبأ
 لقيو «للزلا نم ملسيل ؛هيف ةعفنم الو هينعي ال امع :تمصلا مزليلف .كورتم وهو

 «بلقلا يف ةوالح ناسللا ةمالسلو «ةريثك هتفآو «ميظع ناسللا رطح نأل «هباسح

 .عرشلا ماجلب هديبقتب الإ هلك كلذ نم ملسي سيلو «ناطيشلاو عبطلا نم ثعاوب اهيلعو
 شحفلاو قافنلاو ءايرلاو ةبيغلاو ةميمنلاو بذكلاو ًاطخلا ناسللا تافآ نمو :يلارغلا لاق

 ةدايزلا ي فيرحتلاو لطابلا يف ضوخلاو لوضفلاو ةموصخلاو سفنلا ةيكزتو ءارملاو
 .كلذ ريغو تاروعلا كتهو قلخلا ءاذيإو صقنلاو

 هحجرحأو «يطويسلاو ةميزخ نبا هححصو ٤٠٠۳/۲ ىلعي وبأو ٩٥/۳ دمحأ هجحرحأ (۲)

 نكل ديح عفرلا دانسإف كلذ عمو «حصأ اذه :لاقو دامه ىلع افوقوم ٠٠٠/٤ يذمرتلا

 ءاضعأ يق رثؤي ناسللا قطن نأ :هيف ىنعملا :يلازغلا لاق .ينابلألا هنسحو .دوحأ فوقوملا

 اداسف اهرثكأو «انايغطو احامج ءاضعألا دشأ ناسللاف «نالذخلاو قيفوتلاب ناسنإلا
 ك .
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 ناسللا طظفحو ت تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

E E SCOT TOTES O SE TOSI 

 ىلع علطا ف باطخلا نب رمع نأ ؛هيبأ نع ملسأ نب ديز نع -۴

 نإ :لاقف ؟هللا لوسر ةفيلح اي عنصت ام :لاقف هناسل دعب وهو دظرکب يأ

 وكشي الإ دسجلا نم ءيش سيلا :لاق يع هللا لوسر نإ ءدراوملا يندروأ اذه

 «هتدح ىلع ناسللا هللا ىلإ

 يروثلا نايفس ىلع انلخد :لاق «سينخ نب ديزي نب دمحم نع - ٤

 یتندح يذلا ثيدحلا :لايفس لاقف ‹«ناسح نب ديعس هيلع لحدف «هدوعن

 :تلاق ءاهنع هللا يضر ةبيبح مأ نع ةبيش تنب ةيفص نع اص مأ نع
 نع ايهن وأ «فورعع ارمأ الإ هيلع وه مدآ نبا مالك لك» :ي يبلا لاق
 لاقف :لاق ؟ثيدحلا اذه دشأ ام :لحجر لاقف :لاق .«هلل اركذ وأ «ركنم

 ى

 يل انهوو «كبلق يف ةواسق تيأر اذإ :رانيد نب كلام لوق ىنعملا اذه دكؤيو اناودعو
 ال اذهو :يبيطلا لاق .كينعي ال اميف تملكت كنأ ملعاف «كقزر يف انامرحو «كندب

 ناسللا نأل .دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضملل دسجلا يف نإ :ربح نيبو هنيب ضقانت

 .مكحلا يف زاج وهف رمألا هيلإ دنسأ ذإف «ندبلا رهاظ يف هتفيلخو بلقلا نامجرت
 يقهيبلاو ٠١۹/١ للعلا يف ينطقرادلاو ۷/١ ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاور :يقارعلا لاق (۱)

 ىلع مهو عوفرملا نإ :ينطقرادلا لاقو «رمع ىلوم ملسأ ةياور نم ۲٤٤/۳ بعشلا ي
 .هل ةلع الو ركب يبأ نع مزاح يبأ نب سيق نع ثيدحلا اذه ىور :لاق «يدرواردلا

 يف ءايضلا هححصو ۳۸٤/١ سودرفلا يف يمليدلاو ٠١١/١ رازبلا هجرحأو :تلق
 حيحصلا لاجر هلاحرو ىلعي وبأ هاور :۳ ٠۲/١١ عمحما يف يمثيملا لاق ۷٦/١. ةراتحبلا

 .نابح نبا هقنو دقو نایح نب دمحم نب یسوم ريغ
 لاقو ءةحام نباو 2.۸/٤ يذمرتلا هاور ۲٠٠٦/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 :يقارعلا لاق .سينخ نب ديزي نب دمحم ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح :يذمرتلا

 نسح ثیدح :اهيف يذمرتلل انتخسنو :تلق .تاقثلا يف نابح نبا هةركذو ةقث وهو

 ص ۰
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةفاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ل اص ةكبتلملاو حولا موي موي :لوقي سيلأ ؟هتدش نيأو :نايفس

 لوقي سيلا ٠«اد] 4 ج اًبَوَص لاق ُنَمَحَرلا هل َنِذَأ نم الإ نمل

 أ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم 9إ ممول م ري قري ل۰ هلا

 ةعفشلا عقنت الو ظ :لوقي كك هللا سيلا .1 دس سالا ن ,حتصإ

 كنز لاق اذام أولاق هيو نع عزف اذا نح هل أَم لا هدنع
 .[٣۲اس] 4 ج: ریبكلآ ولعلآ وه لولا رو رے ر

 نم ىلع ىبوط :یسلا ىسيع لاق :لاق «دعجلا يبأ نب ب ماس نع ٥-

 .هتیب هعسوو «هناسل نزخو «هتیطحخ ىلع یکب

 ىلع ام «هريغ هلإ ال يذلاو :لاق بط و دوعسم نب هللا دبع نع ٩-

 .ناسل نم نجس لوط ىلإ -جوحأ :ةيواعم وبأ لاقو- رقفأ ءيش ضرألا

 -دحأ وأ- لحر كلك هللا يقتي ال :لاق بط كلام نب سنأ نع -۷

 .هناسل نم نزخي تح «هتاقت قح

 :لوقيو «يبإي افصلا ىلع ناك هنأ ؛هلظ دوعسم نبا نع -۸

 ابأ اي :اولاق .مدنت نأ لبق نم ملست تصنأ وأ «منغت اررخ لق !ناسل اي

 تعم لب «ال :لاق ؟هتعم ءيش وأ «هلوقت ءيش اذه !نمهحرلا دبع

 '«هناسل يف مدآ نبا اياطخ رثكأ نإ» :لوقي ةَ هللا لوسر

 يي
 ۲٤۳/۲۲ ریبکلا یف يناربطلاو ٥٦/۱۳ ىلعي وبأو ٥٥۷/۲ مکاحلا هجرحخأو .بیرغ

 ۲٤٠٦/٤. بعشلا يث يقهيبلاو

 ي ايندلا يأ ن نباو ۱۹۷/۱۰ يناربطلا هاور ۱1۲۹/٤: ءایحإلا جیرخت يف يقارعلا لاق (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادو تمصلا بانک

 وهو هناسل فرطب اذحآ 4ل ركب ابأ تيار :لاق «سیق نع -۹

 .دراوملا ندروأ اذه :لوقي

 هل قيدصلا ركب وبأ ذخأ :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز نع ٠-

 نی امو ءهییط نیب ام رش اک هلا هاقو نمو ہک هللا لوسر لاق :لاقو «هناسل

 .(ةنجلا لخد ؛هيلجر

 رتس هناسل فك نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ رمع نبا نع -۱

 كك هللا ىلإ رذتعا نمو ءهباذع كك هللا هاقو هبضغ كلم نمو «هتروع كك هللا

 .(هرذع هللا لبق

 دبعا» :لاق ؟نصوأ !هللا لوسر اي :لاق هه لبج نب ذاعم نع -۲
 ا ي

 ٠٠٠/٠٠١: عمجما يف يمثيملا لاق .نسح دنسب ۲١٠/٤ بعشلا يف يقهيبلاو تمصلا

 يناربطلا هاور ۳٤۲/١: بيغرتلا يت يرذنملا لاق .حيحصلا لاجر هلاحرو يناربطلا هاور

 .نسح دانسإب بعشلا يف يقهيبلاو باوثلا يف خيشلا وبأو حيحصلا ةاور هتاورو
 اذه :تلق .نسح دنسب ايندلا يبأ نبا هاور ١٠٠٠/٤: ءايحإلا جيرخت يق يديبزلا لاق (1)

 هجرخأ ةريره يبأ ةياور نم وهو ضنصملا ريغ دنع هيلع فقأ م ركب يبأ ةياور نم ثيدحلا
 مكاحلاو ٩/۱۳ نابح نبا هححصو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٠٠٦/٤ يذمرتلا

 .يهذلا هيلع هرقأو ٤

 .نسح دانسإب تمصلا ي ايندلا يبأ نبا هاور ۳٠/٤ ١٦: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۲)

 نم ءاج نكلو «فنصملا ريغ دنع هيلع فقأ مل رمع نبا ةياور نم ثيدحلا اذه :تلق

 طسوألا يف يناربطلا هجرحأ :يقارعلا لاقو ۲۹٦/۷ ةراتخملا يق ءايضلا هححص سن ةياور

 ٤۰٦٩/۱: هریسفت یف ریثک نبا لاق .فیعض دانسإب ۳۱٣/٣ بعشلا يف يقهیبلاو ۲

 نب هللا دبع ةياور نمو .رظن هدانسإ فو بيزغ ثيدح وشو ۳١۲/۷ ىلعي وبأ هحرجأ

 .فيعض هدانسإو يقهيبلا هجرحخأ ورمع
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 نم كب كلمأ وه امم كتأبنأ تئش تش تئش نإو ‹ىتوملا يف كسفن ددعاو «هارت كنأك هللا

 .هناسل ىلإ هديب راشأو «اذه» :لاق ؟«هلک اذه

 نم نجس لوطب قحأ ءيش نم ام :لاق هب و دوعسم نبا نع ۳

 .ناسللا

 .كقرو نزخت امك كناسل نزحاو «كينعي ال اميف قطنت الو

 ام ينثدح :4 هل ورمع نب هللا دبعل تلق :لاق ‹«يعشلا نع 0°

 :لاقف .ائيش اهب ًابعأ ال ينإف «بتكلا عدو ل هللا لوسر نم تعم

 «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» :لوقي لب هللا لوسر تعم

 “بر هرک ام رجه نم رجاهملاو
 ءابيط بسك نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل  ديعس يبأ نع ٦-

 ."(ةدحلا لخد ؛ هقئاوب سانلا نمأو ‹ةنس ي لمعو

 يق يناربطلاو تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور 1٦٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 هاور ۲۱۸/٤: عمحجملا يف يمثيهلا لاق .عاطقنا هيفو تاقث هلاحرو ٠۷١/۲١ ريبكلا

 ٠۲۹/۲ دهزلا يق دانه هحرحخأو :تلق .تاقث هلاجرو اذاعم كردي مل ةملس وبأو يناربطلا

 .ينابلألاو يطويسلا هنسح ةريثكلا هدهاوشلو

 ام رجاه نم رجاهملاو :ظفلب ٠١/١ ملسمو ۲۳۷/١ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 .هنع هللا ىهن

 ادمحم تلأس .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح :لاقو 1۹۹/٤ يذمرتلا هجرحأ (۳)

 .هفعضو رحخآ هجو نم هفرعو «هتاور دحٌا ریشب يبا مسا فرعي ملف هنع -يراخبلا ينعي-
 س
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا باتک

 مكربخأ الأ» :للب هللا لوسر لاق :لاق «ميلس نب ناوفص نع -۷

 قلا نسحو ‹تمصلا ؟ندبلا ىلع اهنوهأو ءةدابعلا رسيأب

 ملسملاو ‹«سانلا هنمأ نم نمؤملا» :لاق ي يبلا نع 4ه سنأ نع -۸

 يسفن يذلاو وسلا رجه نم رجاهلار «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم

 " هقناوب هراج نمأي ال دبع ةنجبا لخدي ال هديب

 ؟لضفأ مالسإلا يأ :ٍلب يبلا لاس الجر نأ ؛هظ رباح نع -۹

 "(هدیو هناسل نم نوملسملا ملس نم :لاق

 " .كيلع الو كلل ام

 لقاعلا ىلع قح :دواد لآ ةمكح ق :لاق ‹«هبنم نب بهو نع ۳١

 .هناش ىلع البقم «هناسلل اظفاح «هنامزب افراع نوي نأ

 ا يج
 هقفاوو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۱٠۷/٤٠ مكاحلاو

 .ثيدحلا اذه نم رکنأب تعم ام :دمحأ لاق :يزوجلا نبا لاقو .يهذلا هيلع

 هاورو تاقث هلاحرو لسرم ثيدح ۱٦۳٠/٤: ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 .فيعض دنسب اضيأ ءادردلا يبأو رذ يأ نع نيثدحما تاقبط يف خيشلا وبا

 (۱۹/۱ فشکلا) رازبلاو ۱۹۹/۷ یلعی وبأو ٠٥٤/۳ دما هاور ٥٤/۱: عمحنا یف يمشيفا لاق (۲)

 نبا هححصو .دیبع نب سنویو دیم هيف هکر اش دقو دیزب نب يلع الإ حيحصلا لاجر هلاجرو
 ٠٦/٦. ةراتخملا يت ءايضلاو ٠١/١ مكاحلاو ۲٠٤/۲ نابح

 ملسمو ٠١/١ يراخبلا الماك هحرحأو «لاؤس ريغ نم ملسم هجرخأ «حيحص ثنيدح (۳)

 .ورمع ب هللا دبع نع ۱ ملسمو «یسوم يبا نع ۱
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 نوكي نأ لحرلل يغبني :لاقي ناك :لاق «يميتلا نايح يبأ نع -۲

 .همدق عضومل هنم هناسلل ظفحأ

 يق ناك عساو نب دمحم نأ يغلب :لاق «ديز نب دامه نع -۳

 تكس ول مهدحأ ىلع ام :دمحم لاقف «مالكلا رثكأف لحر ملكتف «سلحجب

 .یقوتو یقنتف

 .هناسل ظفحب م نم هنيد لقع ام :لاق «نسحلا نع ٤-

 هللا هحر زيزعلا دبع نب رمع انيلإ بتك :لاق «ىعازوألا نع 0

 توملا ركذ رثكأ نم هنإف ؛دعب امأ :لوحكم ريغو يريغ اهظفحي م ةلاسرب

 .هعفنی ال امیف همالک لق «هلمع نم همالک دع نمو «ریسیلاب ایندلا نم يضر

 :ءازجأ ةرشع ةمكحلا :لاقي ناك :لاق «درولا نب بيهو نع ١-

 وه :ةلزعلا ريسفت يف مهضعب لاق :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع -۷

 اوضاح نإو «مهعم ضحخف هللا ركذ يف اوضاخ نإف «موقلا عم نوكت نأ

 .تکساف كلذ ريغ يف

 .ناسللا ةلزعلا تدحو :لاق «درولا نب بیهو نع -۸

 نإ عبس يناسل امنإ :نيضاملا ضعب لاق :لاق «نايفس نع -۹
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 للاب نمؤی ناک نم» :ٍی هللا لوسر لاق :لاق هڪ ةریره يأ نع - ٠

 .'«تکسیل وأ اريخ لقيلف ؛رخآلاو مويلاو

 ادبع هللا محر» :لاق ي هللا ى نأ انل ركذ :لاق «نسحلا نع - ٤١

 .'(ملسف تكس وأ «منغف ملکت

 مويلاو للاب نمؤي ناک نم» :لاق ي يبلا نأ ؛ ها حيرش يبا نع - ۲

 .'”«تمصیل وأ اريخ لقيلف ؛رخآلا

 قفنأ نمل بوط» :44 هللا لوسر لاق :لاق «يرصملا بكر نع -۳

 . «هلوق نم لضفلا كسمأو هلام نم لضفلا

 .تمصيل وأ :ظفلب ۲۲٠٠/١ يراحبلاو 1۸/١ ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح )١(

 يي يقهيبلاو تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ١٦۳۲/٤: ءايحإلا جيرخت يث يقارعلا لاق (۲)

 هاورو «تاقث هلاجرو السرم اذكه قالحألا مراكم يف يطئارفلاو ۲١٠/١ بعشلا

 ثيدحلا اذه يور :تلق .فعض هيف دنسب سنأ ثيدح نم ۲٤۲۲/٤ بعشلا يف يقهيبلا

 ٠۲۸/١ دهزلا يق كرابملا نبا هجرحأ نارمع يأ نب دلاح نع السرمف ؛الوصومو السرم

 وهو نادعم نب ريفع هيف :يمثيملا لاق ۱٦۸/۸ يناربطلا هجرحأ ةمامأ يبأ نع الوصومو

 هححصو يهذلا هيلع هقفاوو هححصو ٤ مكاحلا هحرحأ ةدابع نعو .فيعض

 سنا ثيدحو .اوملست رش نع اوتكساو اومنغت اريخ اولوق :ظفلب ۲۳٤/۸ ءایضلا

 ضعب لاق .ينابلألاو يطويسلا هنسحو ۳۳۹/١ يعاضقلاو ۲١۹/۲ يمليدلا هجرجأ

 اهتيودأو اهللع نكل «ةريثك ةيلوقلا عيرافتو «ةيلعفو ةيلوق سفنلا ضارمأ :نيفراعلا
 الإ ملكتت ال نأ :رحآلاو «ملكتت نأ تيهتشا اذإ ملكتت ال نأ دحاولا :نيرمأ يف ةروصحم

 ذعتلاح هنإف ؛كمالك ناسحتسا دنع مالكلاو كايإو الف الإو تيصع هنع تكس" نإ اميف

 .طباضلا وه اذهو رتسلا عفر ىلع ربحت نأ الإ تمصلا الإ ءاود هل امو «ضارمألا ربكأ نم
  (r)يراخبلا هجرحأ «حيحص ثیدح  ۲۲٠۰/۰ملسمو ١/1۹.

 ةباحصلا يمجعم يف عناق نباو يوغبلا هاور ١/٤ ١٦٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٤(
 ص
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناصللا بادآو تمصلا باتك

TE OTT TT OOO GD O OTS OIONORNGENGS OSO GE د نم لا 

 :4لط ناملسل لحجر لاق :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع ٤-

 :لاق ؟ملکتی ال نا ىلع لحجر ربصی فیکو :لاق .ملکت ال :لاق ؟ييصوأ

 .تمصا وأ ريخج الإ ملكتت الف «مالكلا نع ريصت ال تنك نإف

 تكسا وأ «منغت اريح لق !ناسل اي :لاق هط سابع نبا نع ٥-

 .ملست رش نع

 لمع ىلع انلد :ةا مرم نب ىسيعل اولاق :لاق «نايفس نع ٤٦-

 الف :لاق ؟كلذ عيطتسن ال :اولاق .ادبأ اوقطنت ال :لاق ؟ةنجملا هب لحدن

 .ريخ الإ اوقطنت

 :امهيلع هللا ىلص دواد نب ناميلس لاق :لاق «يعازوألا نع -۷

 . بهذ نم تمصلاف ةضف نم مالكلا ناك نإ

 .نسح ثيدح ١١۸/۲(: باعيتسالا) ربلا دبع نبا لاق (٠۲أ۳/٠ بعشلا) يقهيبلاو
 هل فرعت ال لوهحم :هدنم نبا :لاقو .ال مأ يبلا نم بكر عما يردأ ال :يوغبلا لاقو

 ٤/۲ ٤١: ةباصإلا يف ظفاحلا لاق .فيعض دنسب سنأ ثيدح نم رازبلا هاورو «ةبحص

 بادآلا يق نسح ثيدح هل يدنك :هيف ربلا دبع نبا لاقو «ةبحص هل :يرودلا سابع لاق

 هثيدح دانسإ :ظفاحلا لاق .مهيف هركذ ىلع اوعمجأ دقو ةباحصلا يق روهشمب وه سيلو

 ٠۳۸/۳ خیراتلا ف يراخبلا هجرحأ .هظفل نسح هنأب ربلا دبع نبا دارمو «فيعض

 هل لاقي ۱۳١/۳(: تاقثلا) نابح نبا لاق .يناربطلاو نيهاش نباو يدروابلاو يوغبلاو

 يف يرذنملا لاقو يعاضقلاو يمليدلا هجرحأو :تلق .هيلع دمتعي ال هدانسإ نأ الإ ةبحص

 هاور ٠٠١/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاقو .تاقث حيصن يبأ ىلإ هتاور ۳٠١/۳: بيغرتلا

 .تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ مل بكر نع يسندعلا حيصنو يناربطلا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 اولقأل فحصلا سانلا فلك ول :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 .مالكلا

 .هبل هيلإ عمتجيف تمصيل لحرلا نإ :لاق «درولا نب بيهو نع - ۹

 ههر مهدأ نب ميهاربإ ناك :لاق «يرازفلا قاحسإ يأ نع ٠-

 موي تاذ لاطأف :لاق «طسبنا اعر ملكت اذإف «توكسلا ليطي « هللا

 نمف :هوحجو ةعبرأ ىلع مالكلا :لاقف ؟تملكت ول :تلقف «توكسلا

 ‹هنم ةمالسلا اذه يف لضفلاو «هتبقاع ىشختو «هتعفنم وجرت مالك مالكلا

 يف كل ام لقأف «هتبقاع ىشخت الو «هتعفنم وجرت ال مالك مالكلا نمو
 ‹هتعفنم وجرت ال مالك مالكلا نمو «كناسلو كندب ىلع ةنؤملا ةفح هكر ت

 وجرت مالك مالكلا نمو «هتنؤم لقاعلا يفك دق اذهف «هتبقاع نمأت الو

 تلقف :فلح لاق .هرشن كيلع بجي يذلا اذهف «هتبقاع نمأتو هتعفنم

 معن :لاق ؟مالكلا عابر ةثالث طقسأ دق هارأ :قاحسإ يبأل

 اذإف «بلك مكدحأ ناسل اغنإ :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع )١-

 .هلكأ هسفن ىلع هطلس

 مالكلا ةرثك :لاقي ناك :لاق «يثراحلا رضنلا نب دمحم نع ٢-

 .راقولاب بهذت

 .هطقس رثک همالک رثک نم :لاق هظ و باطلا نب رمع نع -۴

 :دنهلا ءالقع نم لحجر يل لاق :لاق «ليعامسإ نب فلحخ نع -ه٤؛
 .لحرلا ةءورم. بهذت مالكلا ةرثك
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 عمجحي تمصلا :لاق «ينوكسلا باهولا دبع نب دمحم نع ٥-

 .هبحاص نع مهفلاو «هنيد يف ةمالسلا :نيتلصحخ لحرلل

 دبع نب دمحم يئاطلا دواد لاق :لاق ‹«ةصيبق نب دمحم نع ٥٦-

 ؟اهلضفأو لامعألا دشأ ناسللا ظفح نأ تملع امأ :موي تاذ زيزعلا

 .؟كاذب انل فيكو «ىلب :دمحم :لاق

 نب كلال لوقي عساو نب دمحم تعم :لاق «زارخلا رفعج نع -۷

 ريناندلا ظفح نم دشأ «سانلا ىلع ناسللا ظفح !ىحم ابأ :رانيد

 .مهاردلاو

 اذإف «ندبلا ماوق ناسللا :لاق لف بلاط يبا نب يلع نع -۸

 هل مقي مل ؛ناسللا برطضا اذإو «حراوجلا تماقتسا ؛ناسللا ماقتسا

 .ةحراح

 ءاضعألا ىلع ىنح اذإف «ندبلا ريمأ ناسللا :لاق «نسحلا نع -۹

 .تفع فع نو «تنح ِءيشب

 هنم هناسل نوکی دحأ سانلا نم ام :لاق «دیبع نب سنوي نع -۰

 .هلمع رئاس يف كلذ حالص تيأر الإ «لاب ىلع

 موي سيق نب فنحألل ليق :لاق «يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع ١-

 .يناسل ةطرو فاح :لاق .ملکت :يرطق
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 ناسللا ظفحو تهصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 فنحألاو 4ظ ةيواعم دنع نوملكتي اوناك :لاق «نسحلا نع -۲

 ‹تبذك نإ هللا ىشحأ :لاق ؟رحب ابا ای ملکت ال كل ام :اولاقف «تکاس

 ينعي .هييل نيب همأشأو مكدحأ نأ :لاق «متاح نب يدع نع ٣-

 .هناسل

 م اليوط هناسل كسسمأ 5 ينلا نأ ؛نارمع يأ نب ب دلاخ نع 4

 ٣ «هلسف ءوس نع تكس وأ «منغف اريخ لاق ادبع هللا محر) :لاق

 ةيمر اومرف كولم ةعبرأ عمتحا :لاق «شايع نب ركب يأ نع ٥-

 لاق .رصيقو «ىرسكو «نيصلا كلمو «دنملا كلم «ةدحاو ةملكب ةدحاو

 ينإ :رحآلا لاقو .لقأ م ام ىلع مدنأ الو «تلق ام ىلع مدنأ انأ :مهدحأ

 لاقو .ينكلمت مو اهتكلم ملكتأ م اذإو ءاهكلمأ ملو ينتكلم تملكت اذإ

 م عحرت م نإو «هترض هتملك هيلع تعحر نإ «ملكتملل تبجع :ثلاثلا

 .تلق ام در ىلع ينم ردقأ «لقأ م ام در ىلع انأ :عبارلا لاقو .هعفنت

 ةثالثلا يأ :يعخنلا دوسألا نب مثيهلل تلق :لاق «يعشلا نع ٦-

 :تنأ لوقت

 ليلذ وهف ءرملا لام لاز اذإ هنأ نظلاب سيل املع ملعأو

 ٤١ :مقرب مدقت «لسرم ثیدج (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا باتك

 ليلدل هتاروع ىلع ةاصح هل نكي ملام ءرملا ناسل نإو

 :لوقي ثيح ينشلا روعألا مأ

 مدلاو محللا ةروص الإ قبي ملو هداؤف فصنو فصن قفلا ناسل ٠

 رباخب رومألا ءانحأب سيلو اهظح نيعللو اقولخم ءرملا ىرت

 .انرعشأ روعألا تاهيه :مثيما لاقف

 ىلع ينلد :لاقف ءبي يبلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هل ءاربلا نع -۷

 هناو «فورعملاب رمأو ‹نآمظلا قساو «عئاجلا معطأ» :لاق ةنجلا ينلحدي لمع

 .«ريخ نم الإ كناسل فكف ؛قطت مل نإف ءركنملا نع

 ءسانلا نع كرش فك» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هلظ رذ يبا نع -۸

 .(كسفن ىلع كنم ةقدص اهنإف

 يراخبلا هجحرحأ امك .تاقث هلاحرو ۲۹۹/٤ دمحأ هاور ۲٤١/٤: عمحلا يق يمثيملا لاق )١(

 مكاحلاو ۹۸/۲ نابح نبا هححصو ٠١١/۲ ننسلا يق ينطقرادلاو ۳۸/١ بدألا يف

 .يهذلا هيلع هرقأو ۲

 ./۱ ملسم هحجرحخأ ‹حیحص ثیدح (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانك

 مالكلا لوضف نع يهنلا باب

 لطابلا ين ضوخلاو

 قفنأ نمل ىبوط» :ي هللا لوسر لاق :لاق «يرصملا بكر نع -۹

 .(هلوق نم لضفلا كسمأو «هلام نم لضفلا

 ‹ تغلب ام غلبت نأ نظي ام « هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :لاق ل

 طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو «هاقلي موي ىلإ هناوضر اهب هل هللا بتكي

 “"«ةمايقلا موي ىلإ هطخس اهب هيلع هللا بتكي «تغلب ام غلبت نأ نظي ام «هللا

 ٤٠١. :مقرب هجيرخت مدقت (۱)

 نابح نباو ٥٥۹/٤ يذمرتلا هححصوا۲/۲١٠۳ ةحام نباو ۹۸٥/۲ كلام هجحرحأ (۲)

 هللا یضری امل هقیفوت :هناوضر هل بتک ینعمو :يبيطلا لاق ٠٠٦/١ مكاحلاو ١

 نم ناصي خزربلا قو ءاديم ايندلا يف شيعيف «تاريخلا ىلإ ةعراسملاو «تاعاطلا نم

 هلهأ بحأ الإ هظقوي ال يذلا سورعلا ةمونك من :هل لاقيو «هربق هل حسفيو «ربقلا باذع

 ميعنلاو ةماركلا نم كلذ دعب ىقلي مث ءهلظ يف هللا هلظيو ءاديعس ةمايقلا موي رشحيو «هيلإ

 ر ر ا بگی :ہلوق ہکعو هنود كلف لک ام هلا ءاتلب زوف م ةا ن میقلا

 نإف «هتبقاع ربدتيو هب ملكتي نأ ديري اميف ركفتي نأ ءرملل يغبني :يعفاشلا لاق .هطخس

 ىتأ ؛هنع يهم ىلإ رج الو «ةدسفم هيلع بترتسي ال قسقح ريح هل رهظ
 بقر هيل ال لوق نہ طف اک یلاعتو ہناحبس هلوق يف فلتحخاو تكس الإو هب

 .باقع وأ باوث هيف ام الإ بتکی ال :لیقو ‹«بتکیف يف حابملا لمشي ليقف [۸:دإ 4 © ج ديتع
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

ROTTEN 

 ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :لاق كيب يبلا نع 4ظ ةريره يبأ نع ١-

 «ايرفلا نم دعبأ اهب يوهي «هؤاسلج اهنم كحضي
 اه يقلي ام ةملكلاب ملكتيل لحرلا نإ :لاق هل د ةريره يبأ نع ۲

 ءالاب اه يقلي ام ةملكلاب ملكتيل لحرلا نإو «منهح يف اهب يوهي «الاب

 .ةنحلا ىلإ اهب هللا هعفري

 لوسر ىلع تمدق : لاق ط هيبأ نع هللا دبع نب فرطم نع -¥۳

 تنأأو ءانديس تنأو ءاندلاو تنأ :اولاقف «رماع ينب نم طهر يف ل هللا

 تنأو ءءارغلا ةنفحلا تنأو ءالوط انيلع انلوطأ تنأو ءالضف انيلع اناضفأ

 ٣ (ناطيشلا مكنيوهتسي الو «مكلوقب اولوق» :لاقف «تنأ

 موي اياطخ سانلا مظعأ نإ» :ٍيب هللا لوسر لاق :لاق «ةداتق نع ٤-

 .(لطابلا يف اضوخ مهرثكأ ؛ ةمايقلا

 دمحأ هاورو .نسح دنسب ايندلا يبأ نبا هاور ٤١/٤ 1٦: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (1)

 :ءاملعلا ضعب لاق ۲٤/۱۳. نابح نبا هححصو ۱٦٤/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲

 تالايحخ لعف وأ كحضت تاياكح رثكأ دايتعا نأ ههبشأ امو ربخلا اذه نم ةيعفاشلا ذحأ

 ةريبك هنأب نورخآو مارح هنأب مهضعب حرصو «ةداهشلل دار ةءورملل مراح كلذك
 هيف نأل هءادعأ اهب كحضي لطابب ريغلا يف ةملك يف مهضعب هضرفو «ربخلا اذهب اكسمت

 .رئابكلا نم ريثك ىلع وبري ام ءاذيإلا نم ذفنيح
 لمعلا يق يئاسنلاو ٠٠٤١/٤ دواد وبأ هاور ۱٦٤١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 ٠٠/١. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .حيحص دانسإب ۲ ۲

 السرم ةداتق ثيدح نم ايندلا يبأ نبا هاور 1٦٤٤/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۳)
 ك

 - ۰ -۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا ےبادآو ت تمصلا بانک

~oمهرثكأ «ةمايقلا موي ابونذ سانلا رثكأ :لاق لظ م املس نع  

 «ةمايقلا موي اياطح سانلا رثكأ نإ :لاق ا هللا دبع نع ۷٦-

 بسحب «مالكلا لوضف مكترذنأ :لاق لط ةريره يبأ نع -۷

 .هتجاح غلب ام مكدحأ

 مكلبق ناک نم نإ !يحأ ينب اي :لاق «حابر يأ نب ءاطع نع -۸

 باتك ادع ام «مالکلا لوضف نودع اوناکو «مالکلا لوضف نوهرکی اوناک

 يف كتجاحب قطنت وأ ءركنم نع ىهنت وأ فورعع رمأت وأ «هأرقت نأ ءهلل

 امارک : نيظفَحل كَيَلَع ووو :نوركنتأ ءاهنم كل دب ال يتلا كتشيعم

 نم ظفلَب ام @ » ڈيعق لاًّمَشلآ نعو نیمیلآ نع ء۰ ١ ٠:راطقنالا] %4 3 نرتنک

 ترشن ول هنأ مكدحأ يحتسي اما ]:٠۷-٠۸[ 4 ج ڈيتع بیقر هّيَدل ا لوق

 رمآ نم سيل «اهيف ام رثكأ ناك «هراهن ردص ىلمأ يتلا هتفيحص هيلع

 .!!هایند الو «هنید

 .هدادم هقيرو «كلملا ملق ناسنإلا ناسل :لاق هلك ىلع نع -۹

 :لوقي سيق نب فنحألا تعم :لاق «يملسلا ةميمت يبأ نع ٠-

 نيميلا بحاصف 4 جر ڈيعق لاَّمَشلآ نعَو نيميلا نع ط :كك هللا لاق

a 

 يناربطلا هاورو ‹تاقت هلاحرو ٠۰۹ .حيحص دنسب دوعسم نبا ىلع افوقوم
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 «ةغيطح دبعلا باصأ نإف «لامشلا بحاص ىلع نيمأ وهو «ريخلا بتكي

 .اھبتک رصی نأ الإ یہ ا ناو ءاهبکی نآ هاه هللا رفغتسا نإف «كسمأ :لاق

 4( ةيتع يقر هيد لا لوق نم ظفلي ا ۾ :لاق دهام نع -۸۱
 .ناكلملا :لاق

 تكسيل لحرلا نإ ىتح «بتكيل مالكلا نإ :لاق دهام نع -۲

 .ةبيذك بتكيف ءاذكو اذك لعفأو ءاذكو اذك كل عاتبأ :هنبا

 «ناسنإلا مف نم ةملكلا تحرح اذإ :لاق «يلع نب ديز نع -۳

 تناك اغنإو ارش دري مل ناک نإو ءاهاضمأ ارش دارأ ناک نإف «كلملا رظن

 ۾ رفغتسا نإف ءاهنم هللا رفغتسي نأ هلعل «لجعت ال :هبحاص هل لاق «ةتلف

 .رافتتمالا تاس هل بتکو «بکت

 ايه يش ي يدم لم اک ال مدا نیا مم نل

 لکوو «ةفيحص كل تطسب !مدآ نبا اي :لاق «نسحلا نع ٥-

 .لقأ وأ رثكأف «تعش ام لمأف «كلمع نابتكي نارك ناکلم كب

 امهیلع دواد نب نامیلس ثعب :لاق «باهش نب قراط نع ٦-

 :لاق .هنوريخيو «لوقي ام نورظني ارفن ثعبو «هتيرافع ضعب مالسلا

 زهو «سانلا ىلإ رظن مث ءءامسلا ىلإ هسأر عفرف «قوسلا ىلع رم هنأ هوربحأف

 .نولمب ام عرسأ ام «مهنم لفسأ نيذلا نمو «نوبتكي ام عرسأ ام «سانلا
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 ناسللا فح تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 يف ريح ال :لوقي ميثخ نب عیبرلا ناک :لاق «زعام نب رکب نع -۷

 «ريخلا نم كلاؤسو «ديمحتو «حيبستو «ريبكتو «ليلهت :عست يف الإ مالكلا

 .نآرقلا كتءارقو «ركنملا نع كيهنو «فورعملاب كرمأو ءرشلا نم كذوعتو

 نإف «رظن ملكتي نأ دارأ اذإ نمؤملا :لاق «يميتلا ميهاربإ نع -۸

 السر هناسل امنإ رحافلاو «هنع كسمأ هيلع ناك نإو «ملكت هل همالک ناک

 ..السر

 .هتئيطحخ ترثك همالك رثك نم :لاق «يحبصألا يفش نع -۹

 همالک رثک نمو «هبونذ ترثک هلام رثک نم :لاق ‹«نسحلا نع -۰

 .هسفن بذع هقلخ ءاس نمو «هبذک رثک

 .ناطيشلا بلغت هب كنإف «قح يف الإ تمصلاب كيلع :لاق نصوأ

 ‹«توكسلا لوط نم رذتعي سواط ناك :لاق «هللا دبع نع -۲

 .اعضار اميئل هتدحجوف يناسل تبرح ينإ :لوقيو

 ‹رثكأف ب يبلا دنع لحجر ملكت :لاق «رانيد نب ورمع نع -۳

 .ياتفشو «ينانسأ :لاق (؟باب نم كناسل نود مك)» : هللا لوسر لاقف

 °( ؟كلمالک دری ام كلذ يف ناك امأ» :لاق

 .تاقث هلاحرو «لسرم ثيدح ١٦٤۲١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 لحر ىنثأ :لاق «ثايغ يبأ نب هللا دبع نب ىلعألا دبع نع ٤-

 نم كناسل نيبو كنيب مك)» :لاقف ءءانفلا يق رفختساف ي يبلا ىلع

 انع كلوق لضف دري ام امهيف ناك امأ» :لاق .نانسأو ياتفش :لاق «؟باجح

 .'”(«ناسل يف لضف نم ارش لجر يتوأ ام» :لاق مث (؟مويلا ذنم

 هيلع تضرع الإ «بطخخي بيطحخ نم ام :لاق «ىعشلا نع ٥-

 نم ريثك نم ينعنميل هنإ :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع 1١-

 .ةاهابملا ةفاخم «مالكلا

 يف لاق -ءامكحلا دحأ ناكو- رفعح يأ نب هللا ديبع نع -۷

 ‹تكسيلف ثيدحلا هبجعأف «سلجم يق ثدحب ءرملل ناك اذإ :هلوق ضعب

 .ثدحتيلف «توكسلا هبجعأف اتکاس ناک نإو

 مالكلا نوكي نأ « ماعلا ةنتف نم :لاق «بيبح يبأ نب ديزي نع -۸

 هللا مصع نم الإ مالكلا يف ملكتملا كيرش عمتسملاو «ملعلا يف ةدايزو

 .ناصقنو ةدايزو «نيزتو قمرت

 .هناسل لحرلا رهط ام قحأ نإ :لاق طظ رمع نبا نع -۹

 )١( ءايحإلا جيرخت .لوصوم ريغ هطسو نم دانسإلا عطقنم :يكبسلا نبا لاق ٤/٠١٤۲.
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

 ةأرما لط د ءادردلا وبأ ىأر :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع ٠-

 .اه اريح ناک ءاسرح هذه تناك ول :لاقف «ناسللا ةطيلس

 :لاق .[. ينال 4 ج وَر ل اًتَحلَصأَو ط :لاق ءءاطع نع ۰ ١-

 .لوط اهناسل يف ناک

 ملكتيل دبعلا نإ» :لاق ي ىبلا نع هلظ ةريره يبأ نع ۲ ١-

 *«افيرخ نيعبرأ رانلا يف هيدرت «تغلب ثیح هب غلبت نأ یری ام «ةملكلاب

 «لاملا لوضف :نيتلح يف سانلا كلهي :لاق «ميهاربإ نع -۴

 الإ «يلمع ىلع يلوق تضرع امو :لاق «يميتلا ميهاربإ نع ٤ ٠١-

 .ابذکم نوكأ نا تیشحخ

 رمي راصنألا نم لحر ناك :لاق ‹ نیریس نب دمحم نع - ٥

 .ثدحلا نم رش نولوقت ام ضعب نإف «اوۇضوت :لوقيف «مهه سلجم .

 .ملسملا ىذأو «ثدحلا نم ءوضولا :لاق «ميهاربإ نع ٠٠١-

 يراخبلا دنع وهو ٠٤١/٤ مكاحلاو ۱١/١١ نابح نبا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 .ظفللا ق ليلق فالتحا عم ۲۲۹۰/٤ ملسمو ٥6
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانک

 كينحي ا اميف مالكلا نع يهنلا باب

 نسح نم) ر هللا لوسر لاق :لاق «نيسحلا نب يلع نع ۷ ١-

 .'(هینعی ال ام هكرت ءرملا مالسإ

 اا کر ءرملا مالسإ

 نع بارا هما تحسم عربا نم ةطویرم ةت هب ىلع دو

 هلعل ؟كيردي امو» :ک ىبلا لاقف !ةنحلا ىنب اي كل امينه :تلاقو «ههحجو

 .(«هرضی ال ام عنمیو «هینعی ال امیف ملکتی ناک

 .هنع لاف ءايمک دقف 45 يبلا نأ ء4 د هرجع نب بعک نع -۰

 ءاجو ٠٠٤/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ۹٠۳/۲ ًأطوملا يف كلام هحرحأ «لسرم ثيدح )١(

 ۲٠٠/١ دما هاور ۱۸۸/١: عمحملا يف يمثيملا لاق «يلع نب نيسحلا نع الوصوم

 دمحأ لاحرو ۲۳٠/۲( ريغصلاو ۲۰۲/۸ طسوألاو ۱۲۸/۳ ریبکلا) ةثالفلا يف يناربطلاو

 .تاقث ريبكلاو

 نبا هححصو- ٠١٠١/۲ ةحام نباو .بيرغ ثسيدح :لاقو ٠١۸/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)

 .راكذألا يف يوونلا هنسحو ربلا دبع نباو ٠٦٦/١ ناجح ٠

 يأ نبا هاورو .بيرغ :لاقو ارصتخم ٠٥۸/٠ يذمرتلا هاور :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)
 هاورو هضعب يذمرتلا ىور ۳٠٠١/٠٠١: عمجا يف يمثيملا لاق .فيعض دنسب تمصلا يف ايندلا

 ۲۲٠/١. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .يملسألا يلعي نب ىج هيفو ۸٤/۷ ىلعي وبأ
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 هذه نم» :لاقف !بعك اي ةنجلا كل امينه :همأ تلاقف (!بعك اي رشبأ»

 ما اي كيردي امو» لاق !هللا لوسر اي يمأ يه :لاق «؟هللا ىلع ةيلآتما

 ٩ ینغی ال ام عنم وأ ءدینعی ال ام لاق ابعک لعل ؟بعک

 نم لوأ نإ» : هللا لوسر لاق :لاق (بعک نب دمحم نع -۱

 هيلإ ماقف «مالس نب هللا دبع لحدف («ةنجلا لهأ نم لجر بابلا اذه لخدي

 :اولاقو ءب ينلا لوقب هوربحأف ءب هللا لوسر باحصأ نم سان

 ام قثوأ نإو «فيعضل ينإ :لاق ؟هب وجرت كسفن يف كلمع قثوأب انريحأف

 . ينعي ال ام كرتو «ردصلا ةمالسل :هب وجرأ

 لمعب كملعأ الأ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هل د رذ يأ نع -۲

 :لاق !هللا لوسر اي ىلب :تلق «؟نازيملا يف ليقل «ندبلا ىلع فيفخ

 .(كينعي ال ام كرتو ‹قلخلا نسحو «تمصلا ره)

 وهو يل ةناحد "يآ ىلع لحد :لاق < «ملسأ نب ! دیز نع - ۲

 .اميلس نيملسملل يلق ناك و «ينينعي ال اميف ملكتأ مل :نيتنا

 لاق .ديج هدانسإو ٠١١/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور ۳٠١/٠١: عمحملا يف يمثيملا لاق )١(

 بيطخلا هاورو .ديج هدانسإ :نسحلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق :۹ ٤/٤ بيغرتلا يف يرذنملا

 ۲۷/٤. خیراتلا یف

 ٠١۳۹/٤. ءایحإلا جیرخت .هیف فلتحخا حیحن رعشم وبا هیفو لسرم ثیدح :يقارعلا لاق (۲)

 ٠١۸. :مقر ثيدحلا رظناو .عطقنم دنسب ايندلا يبأ نبا هاور :يقارعلا لاق (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو ت تمصلا بانک

 نه اسمه :لوقي هتعمس :لاق بط سابع نبا نع دهاحم نع ٤-

 نمآ الو «لضف هنإف « كينعي ال اميف ملكت ال : ةفقوملا مهدلا نم نسحأ

 بر هنإف ءاعضوم هل دحت تح كينعي اميف ملكتت الو .رزولا نم كيلع

 الو امیلح رامت الو ‹«تنعف هعضوم ريغ يف هعضو دق «هینعی رم یف ملکتم

 بيغت اذإ كاحخأ ركذاو .كيذؤي هيفسلا نإو «كيلقي ميلحلا نإف ءاهيفس

 لمعاو .هنم كيفعي نأ بحت امع هفعاو «هب كركذي نأ بحت اع كنع

 .مارحإلاب ذوخأم «ناسحإلاب یزاج هنآ یری لحجر لمع

 ؟كتمكح ام :ميكحلا نامقلل ليق :لاق «مكحلا يبأ رايس نع -°

 .ينينعي ال ام فلكتأ الو «تيفك امع لأسأ ال :لاق

 «هدنع سانلاو نامقلب رم الحر نأ ؛سيق نب ورمع نع ٦-

 لبحج دنع ىعرت تنك يذلا :لاق .ىلب :لاق ؟نالف ينب دبع تسلا :لاقف

 قدص :لاق ؟ىرأ ام كب غلب يذلا امف :لاق .ىلب :لاق ؟اذكو اذك

 .ينينعي ال امع توكسلا لوطو «ثيدحلا

 :لحرل لاق هه ةيواعم نأ ينغلب :لاق دنه يبأ نب دواد نع -۷

 .ينينعي ال ام ينينعي ال :لاق ؟كملح نم يقب ام

 هبلطأ انأ رمأ :يلجعلا قروم لاق :لاق «دايز نب ىلعملا نع-۸

 ابأ اي وه ام :اولاق .هبلط كراتب تسلو «هيلع ردقأ م ننس رشع ذنم

 .ينينعي ال امع تمصلا :لاق ؟رمتعملا
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 ناسللا ظفحو تمصلا هلاسز ناسللا بادو تمصلا بانک

 ام كرتي نأ كشوأ هينعي ام مزل نم :لاق «يسنعلا طيمش نع -۹

 .هينعي ال

 :هلف باطخلا نب رمع لاق :لاق -يراصنألا ينعي- ةعيدو نع ٠-

 ‹نيمألا الإ موقلا نم كقيدص رذحا «كودع لزتعاو «كينعي ال ال ضرعت ال

 الو «هروجف نم ملعتل رجافلا بحصت الو « ىلاعت هللا يشح نم الإ نیما الو

 .هللا نوشخي نيذلا كرمأ يف رش رشتساو «كرس ىلع هعلطت

 سانلا نم دبعلا رصيي نأ ابيع ىفك :لاق «رفعج يأ نع ١-
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ءارملا مذ باب

 ‹كاخأ راقت ال» :ل هللا لوسر لاق لاو د سابع نبا نع -۲

 ° (هفلختف ادعوم هدعت الو «هحزامت الو

 امإف ؛يجاص يرام ال :لاق ءیلیل يبأ نب نمهرلا دبع نع ٣-

 .هبضغأ نأ امإو ء«هبذكأ نأ

 لهح ةعاس اهنإف ءءارملاو مكايإ :لاق «راسي نب ملسم نع ٤-

 «لادحلا اذه :دمح انل لاقف :دامح لاق .هتلز ناطيشلا يغتبي اهبو «ملاعلا

 .لادحلا اذه

 «دجسملا يق زرح نب ناوفص تيأر :لاق ‹«عساو نب دمحم نع 1°

 اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو ٠١۹/٤ ننسلا يف يذمرتلا هجرحأ (۱)

 لاقو ءروهمجلا هفعضو ميلس يبأ نب ثيل ثيدح نم ينعي :يقارعلا ظفاحلا لاق .هجولا

 يف يعاضقلاو ۳۹٦ بدألا يق يراخبلا هجرحأو .هظفحن ةهج نم فعض هيف :يبهذلا

 ءاذيإ هيف نأل ؛ادج حيبق ءارملاو :يلازغلا لاق ٤/۳ ۳٤. ةيلحلا يف ميعن وبأو ۹۳١ باهشلا

 وه مث ملعلاو ةنطفلا ديزع. اه ةيكزتو سفنلا ىلع ءانث هيفو «هل اليهجتو بطاحخملل
 .كيلع دقحيو كيلقيو الإ اميلح الو «كيذؤيو الإ اهيفس رام ال كنإف «شيعلل شوشم

 رخسي ادبأ ناطيشلا نإف «هيف نهادت الو قحلا رهظأ لوقيو ناطيشلا كدحي نأ يغبني الو

 عم نسح قحلا راهظإف كلب رخسي هل ةكحض نكت الف ريخلا ضراعم يف رشلا ىلإ ءاقمحلاب

 فطلت ىلإ جاتحت ةئيهو ةغيص ةحيصنللو «ةارامملا ال ةحيصنلا قيرطب كلذو كنم لبقي نم
 بلغ رصعلا ةهقفتم طلاح نمو ءاهحالص نم رثكأ اهداسف ناكو ةحيضف تراص الإو

 .دسألا نم كرارف مهنم رفف تمصلا هيلع رسعو ءارملا هعبط ىلع
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناصللا بادأو ت تمصلا باتک

 .هتىف نمۇت

 ام الإ كيحأل لقت الو «ريخج الإ ظفلت ال «هم :لاقف ءالحر يحالي الحر

 .[«هلده] 4 ٌةوسَنَو هللا هلصحأ ل هلك

 .رصقأف ءارملا تعم اذإ :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۸

 .ايرام لازت ال نأ ءانإ كب ىفك :لاق لظ  ءادردلا يبأ نع -۹

 الو ‹ثالثل ملعلا ملعتي ال :لاق بط 5 باطخلا نب رمع نع ٠-

 كرتي الو «هب یءاری الو «هب یهابی الو «هب یرامیل ملعتی ال :تالثل كرتي

 .هنم لهجلاب اضر الو «هیف ةداهز الو «هبلط نم ءایح

 لاعت :هل تلقف شیرق نم قیدص يل ناک :لاق «دهاحم نع -۱

 .ىشرقلا ىبلغف :دهاج لاق .وه امك دولا عد ؛لاقف

 مرم نب ىسيع نأ يغلب :لاق «نيصح نب زيزعلا دبع نع -۲

 .هسفن بذع هقلخ ءاس نمو «همسح مقس همه رثک نمو «هتعورم

 :ک هلا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةملس مأ نع-٣
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانک

 ةاحالم ءرمخلا برشو «ناثوألا ةدابع دعب هنع ناهنو ير يل دهع ام لوأ نإر

 .لاجرلا

 الإ موق لض ام» : هللا لوسر لاق :لاق هل ةمامأ يبأ نع ٤-

 .(لدجلا اوتوأ

 یده دعب موق لض ام» :لاق للي يبنلا نع هڪ ةمامأ يأ نع -

 مرقه لب لَدَج لإكل ُةوُبَرَض امو :ارق مغ لدجا اوتوأ الإ «هيلع اوناک

  47]الزحرف:٠۸[.
fel ا 

 نم هللا محر» :ب هللا لوسر لاق :لاق «ةورع نب ماشه نع ٦-

 .تارم عبس هلوق ددری "هيلع ردقي ام نسحأب الإ ءةلبقلا لهأ نع هناسل فك

 يف يناربطلاو تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ١٠٤١/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 ليسارملا يف دواد وبأ هاور دقو فيعض دنسب ۳٤۲/١ بعشلا ف يقهيبلاو ۸٠/٠١ ريبكلا

 يلع قيرط نم يور دقف :دهاوش ةدع ثيدحللو .يوز نب ةورع ثيدح نمم

 ءالقعلا ةضور يف نابح نبا هجرحأ ءادردلا يبأ ثيدح نمو «بعشلا ف يقهيبلا هجرحأ

 .۸۳/۲ ١ ریبکلا يق يناربطلاو ۱۱۸/١ لماکلا يف يدع نبا هاور ذاعم ٿیدح نمو ٤

 ديمح نب دبعو ۲٠٠/١ دمحأو روصنم نب ديعس هحجرحأ ۷۲۹/١: ردلا يف يطويسلا لاق (۲)
 رذنملا نباو ۸۸/٠١ ريرح نباو ۱۹/۱ ةحام نباو «هححصو ۳۷۸/١ يذمرتلاو

 ناعبإلا بعش يف يقهيبلاو هيودرم نباو «هححصو ٤۸٦/۲ مكاحلاو ۲۷۷/۸ يناربطلاو

 ال ةفئازلا دئاقعلاو ةدساكلا بهاذملا جيورتل بصعتلا دارملا :يضاقلا لاق . 1٦

 ام هريغ ميلعت وأ «هدنع امولعم سيل ام مالعتساو لاحلا فاشكتساو قحلا راهظإل ةرظانملا

 .ثيدحلا هب قطن امع جراح ةيافك ضرف هنأل هدنع

 ءالسرم فيعض دانسإب ايندلا يبأ نبا هاور ۱1٤۷/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۳)

 اءرما هللا محر :ظفلب ةشئاع نع ماشه ةياور نم ۲١۹/۲ سودرفلا ي يمليدلا هاورو

 .ادج فيعضو عطقنم وهو .نيملسملا ضارعأ نع فك
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 ناسللا ظفحو تمضلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 دبع لمكتسي ال» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۸

 ةفاخم ثيدحلا نم اريك عديو ءاقحم ناك نإو ءارملا عدي تح «ناميإلا ةقيقح

 .«بذكلا

 يذلا اذه ام :هباحصأ لاقف «تبجو «تبجو «تبجو» :ک هلا لوسر لاقف

 نمو «ةنجلا ضبر يف هل ينب ؛قحم وهو ءارملا كرت نم» :لاق ؟هللا لوسر اي تلق

 .ةنجا ضبر يف هل ينب ؛هقلخ نسح نمو «ةنجلا ضبر يف هل ينب ؛بذكلا كرت

 :لوقي ي هللا لوسر تععس :لاق هبط ذ كلام نب بعك نع - ٠

 هوجو هب فرصي وأ ءءاهفسلا هب يرامي وأ ءءاملعلا هب يراجيل ملعلا بلط نم»

 ۲ راتلا هللا هلخدأ ؛هيلإ سانلا

 ال !ىنب يأ :هنبال كا نامقل لاق :لاق ‹«بشوح نب رهش نع ٤۱-

 .سلاججا يف هب يئارت وأ ءءاهفسلا هب يرام وأ ءءاملعلا هب يهابت ملعلا ملعت

 راجت ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق ٿ ورمع نب ثيرح نع ۲

 دنسب ةريره يبأ ثيدح نم ايندلا يأ نبا هاور ۱٦٤٦/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()
 ةحازملا يف بذكلا كري قح دبعلا نمؤي ال :ظفلب ٠٠۲/۲ دمحأ دنع وهو فيعض

 .اقداص ناك نإو ءارملاو

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ۱۹/١ ةحام نباو ٠١۸/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)

(r)ينابلألاو يطويسلا هنسحو .بیرغ ثیدح :لاقو ٠۲/۰ يذمرتلا هح را . 
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 ناسللا طظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو ت تمصلا باتك

 .(هرامت الو ‹«هراشت الو ‹كاخأ

 .-حازملا ينعي- ههكافت الو «كاحأ رامت ال :لاق «دهاحب نع - ۳

 ف ل ىنا كيرش تنك :لاق هغ بئاسلا نب هلا دبع نع ١

 تنک «معن :تلق (؟ينففرعتأ» يل لاق «ةنيدملا انمدق املف «ةيلهاجلا

 “يرامت الو «يرادت ال «تنک كيرشلا معنف «يکيرش

 ال كل ام :نارهم نب نوميل ليق :لاق «ةعيذب نب يلع نع-٥

 مرم يأ نب ركب وبأ هيفو هئزج يف ليف نبا هجرحخأ ٤٦/٦ ٥: يوادملا ين يرامغلا لاق (۱)
 .فالتخا ثيرح ةبحص يفو عطقنم وهف ةباحصلا نم ادحأ كردي ملو فيعض وهو

 هعم يرججو هبلاغتو هلواطت ال يأ ةقباسملاو يرجلا نم :ءارلا فيفحتب يور :كاخأ راجت ال

 هب قحلتو هيلع رتب ال يأ :اهديدشتب يورو «ةعمسو ءاير سانلل كملع رهظيل ةرظانملا يف

 :هراشت الو .رخآ تقو ىلإ هلح نم هرحتو هقحب هيولت نأ وهو رجلا نم وه وأ «ةريرج

 .فيفعتلاب يورو «هلغم كعم لعفي نأ هحوحم ارش هب لعفت ال يأ :رشلا نم لعافت
 .هفلاختو هيلع يوتلت يأ :هرامت الو

 ٦۹/۲ مکاحلا هححصو ۲۷۹۸ ةحام نباو ۲٦۰/٤ دواد وبأو ٤٤٥/۳ دما هجرحخا (۲)

 ۳۹٩/۹٩. ةراتخملا يف ءايضلاو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر .  ناسللا بادآو تمصلا باتك

 مالكلا ين رحققتلا مذ باب

 .تارم ثالث ۲ نوعطنتلا

 :لوقب 3 هللا لوسر تعم :لاق هلظ باطخلا نب رمع نع - ۷

 "(ناسللا ميلع قفانم لك < يتمأ ىلع فاحأ ام فوخأ

 .«اهعتنسلأب لكلا لا رشا للغ ایک مهتا ناک هب نرل نامز

 «مالكلا يف نورعقتملا نوقمعتملا يأ :نوعطتلا ۲٠/4 لسم هر یم تیلح ()
 مالكلا يق رعقتلا ةهارك هيف :يوونلا لاق .سانلا بولق يبس هكبس ةدوجب نومري نيذلا

 ماوعلا ةبطاخم يف بارعإلا قئاقدو ةغللا يشحو لامعتساو «ةحاصفلا فلكتو «قدشتلاب

 نوتنعتملا :ليقو .مهينعي ال اميف مهضوحخ يف نولاغلا :ثيدحلاب دارملا :هريغ لاقو .مهوحنو

 جرخت ثيحب مهتدابع يف نولاغلا :ليقو .اهعوقو رذني يذلا لئاسملا صيوع نع لاؤسلا يف
 .ةسوسولا يف ناطيشلا عم لسرتسيو ةعيرشلا نيناوق نع

 هلاجرو ىلعي وبأو ۲۲/١ دمحأو ٤٠٤/١ رازبلا هاور ۱۸۷/١: عمجملا يق يمثيملا لاق (۲)
 ةياور نم ۲۸١/١ نابح نبا هححصو ۳٤٤/١. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .نوقلوم

 .نارمع

 بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠/٤ رازبلاو ٠١٦/۲ دانهو ٠٦١/۲ دمها هجرحأ (۳)
 ٠٣٤/۳-۲۲٠. ةراتخملا يق ءايضلا هححصو «ظفللا يف ليلق فالتحا عم ٤
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر _ناسللا بادآو تمصلا باتك

O e, 
e TT RESENO TT TT TENSES 

  e > ORS 3ر

 «ماعطلا ناولأ نولكأي نيذلا «ميعنلاب اوذغ نيذلا يتمأ رارش» :ب هللا لوسر

 “مالكلا يف نوقدشتيو «بايثلا ناولأ نوسبلیو

 :لاق «هدح نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نب رخص نع ٠-

 هللا لوسر تعم“ :لاق «هباحصأ عم سلجم يق ةفوكلاب سلاح وه امنيب

 ءامكح رعشلا نم نإو ءالهج ملعلا نم نإو ءارحس نايبلا نم نإ» :لوقي ي

 ثدحأ وهو «ناحوص نب ةعصعص لاقف :لاق "(الايع لوقلا نم نإو

 هم وتف :لاق «كلذك ناك اهلقي مل ولو «هلوسرو هللا قدص :انس موقلا

 كلم ام :مهسلحجب نم موقلا عدصت ام دعب هل لاقف ءءاسلحجلا نم لحر

 امّا «یلب :لاق ؟كلذك ناک اهلقي مل نإو « هللا ين قدص :تلق نأ ىلع

 قيرط نم ۳٠۱۸/١ لماکلا ق يدع نبا هاور ١٦٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(
 ينطقرادلا لاق .السرم نيسحلا تنب ةمطاف ثيدح نم يورو ٠۴/١ بعشلا يق يقهيبلا

 لاق .زرحتو طايتحا ريغب هيف نوعسوتي يأ :نوقدشدي .باوصلاب هبشأ هنإ :للعلا يف

 «ميعنلاب هسفن يبري هيلع موادملا نكل «حابم وه لب مارحب سيل ماعطلا عاونأ لكأ :يلازغلا

 نم مهف ‹«يصاعملا ىلإ كلذ هرجيف ءاهبلط يف ىعسيو «تاذللاب سنأيو ءايندلاب سنأيو
 ركذأ :ىسوم ىلإ هللا ىحوأ .يصاعملا ماحتقا ىلإ مهدوقت معنتلا ةرثك نأل ؛ةمألا رارش

 نع دعابتلا يف ةاجنلا نأ ملعف .تاوهشلا نم ريثك نع كلذ كعنمب ربقلا نكاس كنأ

 ربصلا اهودوعو ءاهذالم نع مهسوفن نومزاحلا ةلحلا مطف مث نمو «رشألاو رطبلا بابسأ

 اوصلخف «باذع عون وهو باسح اهلالح نأ اوملع .اهمارحو اه الح اهتاوهش نع

 رسأ نع صالخلاب ةرخآلاو ايندلا يف كلملاو ةيرحلا ىلإ اولصوتو ءاهباذع نم مهسفنأ
 .اهقرو تاوهشلا

 .لهجي نم هدانسإ يقو ٠٠١/٤ دواد وبأ هحرحأ ۱۱۸/١: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۲)

 .يلع ثيدح نم ٠۲١/۲ ةراتخملا يق ءايضلا هححصو :تلق
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 ناسا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 نحلأ وهو ‹«قحلا هيلع نوکي لحرلاف («ارحس نايبلا نم نإ» ال يبلا لوق

 هلهجيف ءملعي ال ام هملع ىلإ ماعلا فلكت «الهج ملعلا نم نإ» :هلوق امأو

 يتلا لاثمألاو ظعاوملا هذه يهف «امكح رعشلا نم نإ» :هلوق امأو ,كلذ

 كامالك كضرعف (الايع لوقلا نم نإ» :هلوق امأو .سانلا اهب ظعي

 .هدیری الو «هنأش نم سیل نم ىلع كثيدحو

 نم مالكلا قشاقش نإ :لاق بل باطخلا نب رمع نع ١)٠٠١-

 .ناطيشلا قشاقش
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 ناسللا ظفحو تمصلا لاسر _ناسللا باداو تمصلا بانک

 تاموصخلا مذ باب

 يف لداج نم» :لي هللا لوسر لاق :لاق 4ل ةريره يأ نع ۲١--

 عزای یقح هللا طخس يف لزی مل «ملع ریغب ةموصخ

 ايإ :لوقي رفعح ابأ تعم :لاق «حالملا نب عيبرلا نع -۴۳

 نآنشلا ثروتو :لوقي هعم” نم ينثدحو .نيدلا قحمت اهنإف «ةموصخلاو

 .داهتجالا بهذتو

 ينعي- طق عرو مصاح ام :لاق «ةيمأ ىب يأ نب يركلا دبع نع ٤-

 .-نيدلا يف

 دجسمللو ةةفاعصلا هذه ینتکر ت دقل :لاق «رماع نع - ٥

 .-سايقلا باحصأ ىنعي- يراد ةسانك نم يلإ ضغبأ

 بيغرتلا ف يناهبصألاو ايندلا يبأ نبا هاور ۱1٤۸/٤: ءايحإلا جيرخت ي يقارعلا لاق )١(

 هاور ۲١٠/٤: عمحلا يف يمثيملا لاق .روهمجلا هفعض ىح وبأ ءاحر هيفو بيهرتلاو

 :تلق .نابح نبا هقثوو نيعم نبا هفعض يطقسلا ءاجر هيفو ۲١۲/۸ طس وألا يف يناربطلا

 ناعأ نم :اعوفرم رمع نبا نع مكاحجلا جرحأو ٠۲۲/١ بعشلا يت يقهيبلا هحرحأو

 دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو .عزاي تح هللا طخس يف لزي م ملظب ةموصخ ىلع

 .حیحص :يهذلا لاق .هاحرخي مو

 دقن ال «ةراجتلل قوسلا نورضحي موق ةقفاعصلا :يعمصألا لاق :لصألا ةيشاح يف ءاج (۲)

 دحاولا «هيف مهعم اولخد اغيش راجتلا ىرتشا اذإف «لاومأ سوؤر مه تسيلو «مهعم
 .قيفاعصو ةقفاعص هعجو « قوفعص :هريغ لاقو « يقفعص مهنم
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 نإ» :لل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠١-

 .مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ

 «ةركب يبا نب هللا ديبع نب ريشب يب رم :لاق «ةبيتق نب لم” نع - ۱۷

 يق ايش ىعدا «يل مع نبا ينبو ينيب ةموصح :تلق ؟كسلجي ام :لاقف

 ام هللاو ينإو ءاهب كيزحأ نأ ديرأ ينإو ءادي يدنع كيبأل نإف :لاق .يراد

 الو «ةذلل عيضأ الو «ةءورل صقنأ الو «نيدل بهذأ ءيش نم تيأر

 ؟كل ام :يمصح لاقف «عحجرأل تمقف :لاق .ةموصح نم بلقل لغشأ

 يسفن مركأ ينكلو ءال :تلق ؟يقح هنأ تفرع :لاق .كمصاحأ ال :تلق

 ردق ناک ول :لاق .هلوق هترکذف «مصاخي وهو «ریشبب دعب تررمف :لاق

 ‹تاموصخلا باحصأ اوسلاجت ال :لاق «ىلع نب دمحم نع -۸

 لا تایآ یف نوضوخي مهنإف

 .ال :تلق ؟تمصاح ام :ميهاربإ لاق :لاق «لیضف نع -۹

 ىنعي اذك :دواد نبا لاق ؟طق :تلق :لاق ؟طق :لاق

 اضرغ هنيد لعح نم :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع ٠-

 .لقنتلا رثكأ «تاموصحلل

 ٠٠٠٤/٤. ملسمو ۸٩۷/۲ يراخبلا هحجرخأ «حيحص ثيدح (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا باتک

 ىلع ملسملا لك» : هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 (هضرعو ءهلامو همد :مارح ملسلا

 الو ءاودساحت ال» :لاق ي يبلا نأ ؛هط ةريره يبأ نع -۲

 «اناوخإ هللا دابع اونوکو ءاضعب مکضعب بتغی الو ءاوربادت الو ءاوضغابت

 مكايإ» : هللا لوسر لاق :الاق چ دیعس يبأو رباح نع -۳

 ءهيلع هللا بوتيف ؛بوتيف نازي دق لجرلا نإ ءانزلا نم دشأ ةبيغلا نإف «ةبسيغلاو

 ۲ ءهل رفغي ال ءةبيغلا بحاص نإو

 نم !لیربج ای :تلقف هرفاظاب هرج نوم موق ىلع «يٻ يرسُا

 ““يهضارعأ يف نوعقيو «سانلا نوباتغي نيذلا ءالؤه :لاق ؟ءالؤه

 ۱۹۸٩/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 ۱۹۸٩/٤. ملسمو ۲۲۰۳/۰ يراخبلا هجرحآ «حیحص ثیدح (۲)

 وهو ريثك نب دابع هيفو ۳٤١۸/١ طسوألا يف يناربطلا هاور :۹1/۸ عمحلا يف يمشيملا لاق (۳)

 يق نابح نباو سودرفلا يف يمليدلاو 1/۲ دهزلا يف دانه هحرحأو :تلق .كورتم

 :لاق مث .ةنييع نب نايفس لوق نم ٠٠٠/١ بعشلا يف يقهيبلا هاورو ۱٦۸/۲ نيحورجما

 ثيدحلاو ثيدحلا قاس مث .لسرم رحآ دانسإبو ي يبلا نع فيعض دانسإب يور دقو

 .سنأ نع لسرملا
 ءالسرمو ادنسم ۲٦۹/٤ دواد وب هاور ۱۷۳۷/٤: ءایحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٤(

 ى
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 بصت نأ ولو. ءائيش فورعملا نم نرقحت ال» :لاق ؟هب هللا يفعفني اريح نمل ع
 الف ربدأ اذإو «نسح رشبب كاخأ ىقلت نأو «يقستسلملا ءانإ يف كولد نم

 .'(هباتغت

 قتاوعلا عمسأ ىح ي هللا لوسر انبطح :لاق 4ظ ءاربلا نع ٦-
 اوباتغت ال !هبلقب نمؤي ملو ءهناسلب نمآ نم رشعم ای» :لاقف «اهتويب ف

 نمو [هتروع هللا عبي هيخأ ةروع عبتي نم هنإف] «مهتاروع اوعبتت الو «نيملسللا

 ."(هتیب فوج يف وهو هحضفي «هتروع هللا عبتي

 ا | يڃ
 ۲ نييماشلا دنسمو ۷/١ طسوألا يف يناربطلاو ۲۲٤/۳ دمحأ هاورو :تلق .حصأ دنسملاو

 يف ءايضلا هححصو ۲۹۹/۰ بعشلا ف يقهيبلاو ١٠١/١ خيراتلا يف بيطخلاو 1۸/

 تاحئانلا ءاسنلا تافص نم ردصلاو هحولا شم ناك امل :يبيطلا لاق ۲٠٠/١ ةراتحلملا

 ي ءاسنلا تافص نم امه لب لاحرلا ةفص نم اسيل امهنأب اراعشإ عقي نم ءازح اهلعح

 .نيملسملا عامج إي ناتمرحم ةميمنلاو ةبيغلاو :يوونلا لاق .ةروص هوشأو ةلاح حبقأ
 تمصلا يف ايندلا يأ نباو ٥ دمحأ هاور ۱۷۳۸/٤١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()

 اذإو :ةلمجو :تلق .ضفعض امهدانسإ يقو ةريحألا ةلمحلا دمحأ هيف لقي ملو هل ظفللاو ٠١

 اذه ميلس ثيدحو ملعأ هللاو ثحب دعب فنصملا ريغ دنع اهيلع فقأ م .هباتغت الف ربدأ

 ءيشب كريع ؤرما نإو :هلوق .ربدأ اذإ :ةلج لدب هدنعو ۲۷۹/۲ نابح نبا هححص
 نبست الو كل هرجأو هيلع هلابو نوکی هعد هنم هملعت ءيشب هرعت الف كيف هملعي

 ءاناسنإ الو ةباد هدعب تببس امف :لاق .ائیش

 يف يريصوبلا لاق .تاقث هلاجرو ۲۳۷/٣ ىلعي وبأ اور :۹۳/۸ عمحلا ين يمشيملا لاق (۲)
 دنسملا يق ينايورلا هحرحأو :تلق .تاقث هلاجر هداتسإؤ ىلعي وبأ هاور ۷٤/١: فاحتإلا

 يف ۱۷۳۸/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ٠١۸/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۱۹/۱

 .ةباشلا يهو «قتاع عمج :قتاوعلا .هيف فلتخم مالس نب بعصم هدانسإ
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 ناسللا ظفمحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانک

 نمآ نم رشعم اي» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةزرب يأ نع -۷

 تارثع عبتي نم هنإف ؛مهتارثع الو «نيملسملا تاروع اوعبنت ال !هبلقب نمؤي ملو هناسلب

 هتیپ يف ناک نإو هحضفی ؛هترثع هللا عبتی نمو ءهترثع هللا عبتي ؛نيملسملا

 اوعبتت ال» :لاقف ك هللا لوسر انبطح :لاق هلط ةزرب يبا نع ۸٨۸-

 هحضفي ىح «هترثع هللا عبتي ؛نيملسملا تارثع عبتي نم هنإف «نيملسملا تارغع

 . (هتیب فوج يف

 :لاقو «موي موصب ي يبلا رمأ :لاق ب كلام نب سنأ نع --۹

 لحرلا لعح «اوسمأ اذإ تح «سانلا ماصف (هل نذآ تح «دحأ نرطفي ال»

 نذأيف «رطفأف يل نذأف ءامئاص تللظ ينإ !هللا لوسر اي :لوقيف «ءيجي

 نم ناتاتف !هللا لوسر ای :لاقف «لحر ءاج یتح «لحرلاو «لحرلاو «هل

 ءارطفي نأ امض نذأف «كايتأي نأ نايحتسي امهنإو «نيتمئاص اتلظ كلهأ

 :ل هللا لوسر هل لاقف هدواع مث «هنع ضرعأف «هدواع مث «هنع ضرعأف

 اتاك نإ اهرمف بهذا !سانلا مول لكأي مويلا اذه لظ نم ماص نم فيكو»
 ةدحاو لك تءاقف «اتءاقتساف امهربحأف ءامهيلإ عجرف (ائيقتسيلف نيتمئاص

 دمحم سفن يذلاو» :لاقف «هربحأف ب يبلا ىلإ عحرف «مد نم ةقلع امهنم

 .«رانلا امهتلكأل امهنوطب يف اتيقب ول هديب

 ىلعي وبأو ٤٠١/٤ دمحأ هاورو .ديحج دانسإب ۲۷٠/٤ دواد وبا هاور :يقارعلا لاق (۱)

 نبا ثیدح نم ۷٥/۱۳ نابح نبا هححصو ۲۹٦/۰ بعشلا ي يقهيبلاو ٣۳

 :رمع

 يف هيودرم نباو تمصلا ي ايندلا يبا نبا هاور : ۰/٤ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 س
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا تانک

 ‹راصنألا نم نيتأرما نأ ءَ هللا لوسر ىلوم ديبع نع ٠-

 اتلعجف «ىرحألا ىلإ اهادحإ تسلجف ءب هللا لوسر دهع ىلع اتماص

 نيتأرما انهه نإ :لاقف كيب يلا ىلإ لحر ءاجف «سانلا موحل نالكأت

 .تكسف يب يبلا هنع ضرعأف «شطعلا نم اتومت نأ اتداك دقو ءاتماص

 ! هللا لوسر اي :لاقف -ةريهظلا يف :لاق هبسحأ- كلذ دعب هءاج مث :لاق

 (امهب ينوتا» :للب يبلا لاقف .اتومن نأ اتداك وأ ءاتتام دقل هللاو امهنإ

 مدو حيق نم تءاقف «يئيق» :امهادحإل لاقف «حدق وأ سعب اعدف ءاتءاجف

 مدو حیق نم تعاقف (يئيق)» :ىرحألل لاقو حدقلا تام یقح «دیدصو

 هللا مرح ام ىلع اترطفأو ءامه هللا لحأ امن اتماص نيتاه نإ» :لاقف «ديدصو

 *(سانلا مول نالكأت اتلعجف «ىرخألا ىلإ اهادحإ تسلج «امهيلع

 ىلإ ةأرما لئ هللا لوسر اعد :لاق «ريثك يأ نب يحي نع ١-

 يت
 دنسملا يف يسلايطلا هاور ۱١۷/۳: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض ديزيو ريسفتلا

 بعشلا يف يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاورو يشاقرلا نابأ نب ديزي هيف دنسب ۲

 ۰۹/٦ ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرحأو :تلق ٥

 هون ۱٤١/۳ ىلعي وبا یورو ٥ دمحأ هلك هاور 1۷١/۳: عسمحلا ق يمشيملا لاق (1)

 ددسمو يسلايطلا دواد وبأ هاور ۳ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .مسي مل لحر هيفو

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ اورو ءم غ وار هلن يو هلل لوسر يلوم اع نع :لاق هنأ الإ

 هلاحرو ارصتخ ىلعي وبأ هاورو «مسي مل وار اضيأ امهیدنس ينو عينم نب ا ۷۷/۲
 م وار هيف دنسب لبنح نب دمحأ اورو .هللا لوسر لوم دیبع :لاقو «عطقنم هن أا الإ تاقث

 حدقلا :سعلا .ديبع وأ دعس ةرمو «ديبع :ةرمو هللا لوسر ىلوم دعس :ةرم لاقو . .مسي
 .يرطلا :طيبعلاو «ميظعلا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک
SESE pa 55 > 

 ا م ا HOR GONE ت ل د م ت دیر کک ی ی ت ا ت ی ی ی ا ی ی ت

 :لاقف .ةمئاص ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف «ءيش اهناسل يف ناكو «ماعطلا

 هللا لوسر اهاعدف «ظفحتلا ضعب تظفحت ءرحآ موي ناك املف «يلعفت مل»

 مو «تدك دق» :لاق .ةمئاص ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف «ماعطلا ىلإ

 ىلإ لب هللا لوسر اهاعدف «تظفحت «ثلاثلا مويلا يف ناك املف «يلعفت

 .'(تلعف دق» :لاق .ةمئاص ي ! هللا لوسر اي :تلاقف .ماعطلا

 .يلسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأو «همأ لجرلا حاكنك هرسيأ

 .تاقث هلاجرو لسرم ثیدح وهو هحرح نم دج م (۱)

 ةنسلا يف يزورملاو ٥٦٤/١ دهزلا يف دانهو ۷٦٤/۲ ةحام نبا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 ءاباب نوعبسو ةئالث ابرلا :هعفري دوعسم نبا ثيدح نم ٤١/۲ مكاحلا جرحخأو ١.

 اذه :لاقو .ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ نإو «همأ لجرلا حكني نأ لشم اهرسيأ

 .حيحص هدانسإ :يقارعلا لاقو .يهذلا هيلع هرقأو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 نأل انزلا نم دشأ ابرلا ناك اغنإ :يبيطلا لاق .مإلا :بوحلا .ينابلألاو يطويسلا هححصو

 4 ءهلوُسرو هلآ نَه برب اوتداف :ىلاعت لاق .هلقعبو هلعفب ع راشلا ةبراحت لواح هلعاف

 هلو اعرشو القع رهاظف انزلا حبق امأو «دبعت ضحم هميرحتف «ميظع مرحب يأ .[٠۷:ةرةبلا

 ىايحلا بابلح قرخي ينازلاو هللا ةمرح كتهي ابرلا لكاف عرشلا ىوس رجاوزو عداور

 :هيخأ ضرع يف لحرلا ةلاطتساو .رقي مث ةهرب قفخي هؤاولو «نكسي مث انيح بهي هحيرف
 هنم لوانتي نأ هضرع يق ةلاطتسالا :يضاقلا لاق «هيف ةعيقولاو هيلع عفرتلاو هراقحتسا يأ

 نم هدعو ابرلاب هلثم كلذلو هيف هل صحر امم رثكأو هل ليق ام ىلع هقحتسي امم رثكأ
 اعرش ضرعلا نإف ءاداسف دشأو ةرضم ربكأ هنأل «هدارفأ عيمج ىلع هلضف مث «هدادع

 ةرهاجناب عراشلا بجوأ كلذلو ءارطح هنم مظعأو «لاملا نم سفنلا ىلع زعأ القعو
 .لاومألا بهني م ام ضارعألا كتهب
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمضلا بانك

 ليضفت ابرلا ىبرأ» :لاق بَ يبلا نع هيبأ نع حين يبأ نبا نع-۳

 .«متشلاب هيخأ ىلع ءرملا

 ركذف ي هللا لوسر انبطح :لاق هل كلام نب سنأ نع ٤-
 هللا دنع مظعأ ابرلا نم لجرلا هبيصي مهردلا نإ» :لاقف «هنأش مظعو «ابرلا

 لجرلا ضرع ابرلا ىبرأو «لجرلا اهينزي ةينز نيئالثو تس نم ةئيطخلا يف

 .(ملسملا

 (هلوب نم ىذأتي ال ناكف رخآلا امأو «سانلا باتغي ناكف اهدحأ اما ءلیو ریبک

 اعوفرم دیز نب دیعس نع الوصوم ءاحو .۳۲۸/۰ ةبيش يبا نبا هحرحأ «لسرم ثیدح (۱)
 :ينابلألا خيشلا لاق دنسملا يف بيلك نب مثيملا هحرحأ .ضارعألا متش ابرلا يبرأ :ظفلب

 نأ ابرلا ىبرأ نإ :ظفلب اعوفرم دعس نب سيق نعو .تاقث مهلك هلاجرو حيحص هدانسإ
 ٠٠۳/۱۸ يناربطلا هاور :۷۳/۸ عمحملا يت يمشيملا لاق .هيخأ متش يف لجرلا ليطتسي

 .نيل هيفو ةقث وهو رازن نب دلاخ نب رهاط ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو
 يف يدع نبا هجرحخأ :تلق .فيعض هدنسو ايندلا يبأ نبا هاور ٤ :  يقارعلا لاق (۲)

 نب هللا دبع دهاحج وبأ هب درفت :لاقو ۳۹١/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۳٠/٤ لماكلا
 عم ۲۸۱/۲ سودرفلا يف يمليدلاو .ثيدحلا ركنم وهو تباث نع يزورملا ناسيك
 هلكأي ابر مهرد :هعفري ةلظنح نب هللا دبع نع دهاش هلو ,ظفللا يف ريسي فالتحا

 لاقو «ةراتخملا يف ءايضلا هححص .ةينز نيئالثو ةتس نم هللا دنع دشأ ملعي وهو لجرلا

 ريبكلاو ٠٠١/۳ طسوألا يف يناربطلاو ۲۲٠/١ دمحأ هاور ۱۱۷/٤: عمحملا يف يمشي

 يطويسلا هل زمرو «تاقث هلاحر :يقارعلا لاقو :حيحصلا لاحر دمحأ لاحرو ١

 .ينابلألا هححصو ةحصلاب
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك
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 تسرغف «ةرسك لكب رمأ مث ءامهرسكف نيتديرح وأ «ةبطر ةديرجب اعدو

 ‹نیتبطر اتناک ام ءامهباذع نم نوهیس هنإ امأ» : هللا لوسر لاقف «ربق ىلع

 ‹«تيم لغب ىلع هل صاعلا نب ورمع رم :لاق ‹سیق نع -_- ٦

 محل لكأي نأ نم هل ريح ءاذه محل نم مكدحأ لكأي نأل هللاو :لاق

 2 .هيحأ

 برق «ايندلا يف هيحأ محل لكأ نم :لاق هل ةريره يبأ نع -۷

 جضيو هلكأيف ءايح هتلكأ امك اتيم هلك :هل ليقف .ةرحآلا ف همحل هيلإ

 .حلکیو

 .بذكلاو «ةبيغلا :نيرطفملا اوقتا :لاق « يناملسلا ةديبع نع -۸

 .بذكلاو

 بادآلا باتك يف يلوغدلا سابعلا وبأ هاور ۱۷٤١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 نبا ثیدح نم ۱ ملسمو يراحخبلا) نيحيحصلا يف وهو ديحج دانسإب

 ناكف اهدحأ امأ :هيف ٠٠٤/١ يسلايطللو «ةميمنلا ةبيغلا لدب هيف ركذ هنأ الإ سابع

 ةركب يبأ ثيدح نم ٠٠١/٤ طسوألا يف يناربطلاو ۳۹/١ دمحألو .سانلا موحل لكأي
 ٠١٠۲ قئاقرلاو دهزلا يف رباح ثيدح نم ملسم هحرحخأ لب :تلق .ديج دانسإب هوجن

 درفملا بدألا يق يراخبلا هجرحخأو .هوحنب رسيلا يبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب
 ١٠١/ حتفلا يف ظفاحلا هنع لاق ةركب يبأ ثيدحو ٤١/٤ دنسملا يف ىلعي وبأو ۷۴١ مقر

 .نوقتوم هلاحر :يمثيملا لاقو .حيحص دانسإب يناربطلاو دمحأ هاور ٠

- 0 - 



 ناسلنلا ظفحو ثتمصلا ةلاسر ' بادآو تمصلا بانك

ETE TO 

 نم باب دنع «نيدعاق اناک نيلحر نأ ؛حیبص نب عیبرلا نع -۰

 دقل :الاقف «كاذ كرتف «ثنخم هنأك لحر امهب رمف «مارحلا دجسملا باوبأ

 يق كاحف «سانلا عم ايلصف الحدف «ةالصلا تميقأف «ءيش هنم هيف يقب

 «ةالصلاو ءوضولا اديعي نأ امهرمأف ؟هالأسف «ءاطع ايتأف ءالاق امن امهسفنأ

 .مويلا كلذ مايص ايضقي نأ امهرمأف «نيمئاص اناكو

 «موق ىلإ تسلجف دجسملا تلحد :لاق «يعبرلا دلاخ نع ۸١-

 اوداع تح «ثيدحلا مهب یرح مث «ءاوفکف «هنع مهتیهنف «الحر اورکذف

 «مانملا يق تيأر ليللا نم ناك املف «ءيش يف مهعم تلحدف «هركذ يف

 «ريزاخ محل هيلع «ضيبأ فالح قبط هعم «ادح اليوط دوسُأ ایش نأک

 :لاقو «يافقب ذحأف ءهلكآ ال هللاو !ريزاخ محل لكآ :تلق .لك :لاقف

 «هغيسأ الو هک ولأ تلعجف «يمف يف هسدو «ةديدش ةراهتنا ينرهتناو «لک

 اموي نيثالث تشکم دقل «هفولحمف :لاق .تظقيتساو «هيقلأ نأ قرفأو

 .يمف يق محللا كلذ معط تدحو الإ اماعط لكآ ام ءةليل نيثالثو

 عنص «مانملا ق ىأر هنأ :هسفن نع ركذي «بويأ نب ىح نع -۲

 ناك هنأ كلذو ءامايأ هيتفش ىلع مسدلا معط دحجو هنأو ءاذه وحن هب

 .سانلا باتغي الحر سلاحي
4 

 .[٠:تارحل] 4 ةكسمنأ ارم الو طظ :لاق هه سابع نبا نع -۳ ا
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 :لاق هره 4 ي ةَ ةه لَكَ لَو 3 :لاق «دهاحمم نع -4
 .سانلا موج لکا يذلا :ةزمللاو «سانلا يف ناعطلا :ةزمهلا

 ضعبل لاق ظا نينرقلا اذ نإ :لاق «هبنم نب بهو نع ٥-

 ليبق نم انإ :اولاق ؟ةميقتسم مكتقيرطو «ةدحاو مكتملك لاب ام :ممألا

 .اضعب انضعب باتغي الو «عداحختن ال

 ةعبرأ» :لاق ليي يبلا نأ ؛ ها يحبصألا عتام نب يفش نع -1

 نوعدي «ميحجلاو ميمحلا نيب نوعسي «ىذألا نم مهب ام ىلع رانلا لهأ نوذؤي

 انب ام ىلع انوذآ دق ءالؤه لاب ام :ضعبل رانلا لهأ ضعب لوقي ءروبثلاو ليولاب

 لجرو «هءاعمأ رجي لجرو «رمج نم توبات هيلع قلغم لجرف :لاق ؟ىذألا نم
 دعبألا لاب ام :همحل لكأي يذلل لاقيف .همل لكأي لجرو ءامدو احيق هوف ليسي

 ‹ةبيغلاب سانلا مول لكأي ناك دعبألا نإ :لوقيف ؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق

 لصألا يف اذكه وهو ۳٠١/۷ ريبكلا يف .يناربطلا هاور ۲١۸/١: عمحملا يف يمثيملا لاق )١(
 يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور ۸1/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .نوقثوم هلاحرو عومسللا

 ليقف «هيف فلتخم عتام نب يفش :لاقو ١٠۷/١- ةيلحلا-ميعن وبأو نيل دانسإب ريبكلا يف

 نم ايندلا يبأ نبا هاور ١٠١۳١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا لاق .ةبحص هل

 يراخبلا هركذو ةباحصلا يق ميعن وبأ هركذف هتبحص يف فلتحاو عتام نب يفش ثيدح

 .يهذلا هلهجو نابح نبا هقثو يلجعلا بويأ نب ريشب هنع يوارلاو نيعباتلا ف نابح نباو

 نب ةفيلخ ركذ ماشه ةفالحخ يف تام يحبصألا نامثع وبأ عتام نب يفش :يديبزلا لاق

 لاعفأ قلحخ يف يراحخبلا هل ىور دقو «يباحص هنأ مهضعب نظف اثيدح لسرأ هنأ طايح
 ى
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 ناسللا طظفحو ت تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ىلع اظ صاعلا نب ورمع رم :لاق «مزاح يبأ نب سيق نع -۷
 قح اذه محل نم مكدحأ لكأي نأل هللاو :هباحصأل لاقف «تيم لغب

 .ملسم لحر محل لکأي نآ نم هل ريح «ئلتعب

 .لمعلا طبحت ةبيغلا :لاق «بعک نع -۸

 ثلث :ثالثأ ةثالث زبقلا باذع نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع -۹

 .ةميمنلا نم ثلثو «لوبلا نم ثلثو «ةبيغلا نم
۶ 

 ٠- دكا أزملت لو ظ :هلوق يق «كاحضلا نع  4الحرت:٠[.

 .ةميمنلا :زمللا :لاق

 نم «نمؤملا نيد يف عرس ةبيغلل هللاو :لاق «نسحلا نبع ١-

 .هدسخ يف ةلكألا

 ال مهو «فلسلا انكردأ :لاق «كلام نب ميركلا دبع نع -۲

 ضارعأ نع فكلا يف نكلو ءةالصلا يق الو «موصلا يف ةدابعلا نوري

 .سانلا

 ريشب نب بويأو .ريسفتلا باتك يف ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو دابعلا

 ناويد يق يبهذلا ةرابعو ريسفتلا باتك يف ةجام نبا هل ىور قودص يماش يلحعلا

 يت يناربطلا ثيدحلا جرحأو :تلق .يعبات نع لوهجب يماش ريشب نب بويأ ءافعضلا

 هبسنو ٥۷۷/۲. دهزلا يف دانهو ۹٤/١ دهزلا يف كرابملا نباو ۲۷/١ ةنسلا حيرص

 .لسرم ثيدح :لاقو يناربطلاو نيهاش نبا ىلإ ٠۷۳/۲ ةباصإلا ف ظفاحلا
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 ناسللا ظفح ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بنادآو تمصلا باتك

 هيحخأ نيع يف ىذقلا مكدحأ رصبي :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٤-

 ركذب مكسفنأ اولغشت ال :لاق هه باطخلا نب رمع نع ٥-

 .ةمهحر هنإف هللا ركذب مكيلعو «ءالب هنإف سانلا

 يضر ءادردلا يبأ ىلإ ناملس بتك :لاق «ينزملا خلاص نع ١-

 ركذ نع كاهنأو ءءاود هنإف هللا ركذب كيصوأ ىنإف ؛دعب امأ :امهنع هللا

 .ءاد هنإف سانلا

 ناعبإلا ةقيقح بيصت نل كنإ !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -۷

 «بيعلا كلذ حالصب ًأدبت ىتحو «كيف وه بيعب سانلا بيعت ال تح

 ‹«كسفن ةصاحخ يف كلغش ناك «كلذ تلعف اذإف «كسفن نم هحلصتف

 .اذکه ناک نم هللا ىلإ دابعلا بحأو

 بويعل غ رفت ادحأ بسحأ ام :لاق «هللا دبع نب نوع نع -۸

 .هسفن نع اهلفغ ةلفغ نم الإ «سانلا

 بويعب اعلوم لحرلا متيأر اذإ :لاق «هللا دبع نب ركب نع -۹

 .هب رکم دق هنأ اوملعاف «هبیعل ايسان «سانلا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 نأ دعب ءوسب ادحأ تركذ ام :لاق «سيق نب فنحألا نع ٠-

 .يدنع نم موقي

 ركذ اذإ سيق نب فنحألا ناك :لاق «هيبأ نع يعمصألا نع ١-

 :هيبأ ريغ نع لاقو .هلجأ هيلع يأيو ‹هقزر لکأی هوعد :لاق «لحر هدنع

 .نرق يفکیو «هقزر لکا هوعد :لاق نگل نإ
 ‹كيحخأ نيع ي ىذقلا رصبت !مدآ نبا اي :لاق ‹«نسحلا نع - ۲

 .!كنيع يف اضرتعم لذحجلا عدتو

 ءءافش هنإف هللا رک ذب مکیلع :لاق هه باطلا نب رمع نع -۴۳

 .ءاد هنإف سانلا ركذو مكايإو
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 (؟ةبيغلا ام نوردت له» :لاق ي ىبلا نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع ٠٤-

 ناك نإ تيارا :ليق «هركي اب كاخأ كركذ» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 دقف هيف نکی م نإو «هعبغا دقف لوقت ام هيف ناک نإ» :لاق ؟لوقأ ام ىحأ يف

)0 
 هتهب ۰.

 لحجر رکذ :لاق هڪ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ٥
 :انلق «مكاخأ معبتغا» : هللا لوسر لاقف !هزجعأ ام :اولاقف ي يبلا دنع
 سیل ام متلق نإو «هومتبتغا هيف ام معلق نإ» :لاق ؟هیف ام انلق !هللا لوسر ای

۲ mM 
 «هومتهب دفف هيف ً

 اهنإ :تلاقف «ةأرما تركذ اهنأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-

 .«اهتبتغا» لب يبلا لاقف .ةريصق

 «ةريصق ةأرما تلحخد :تلاق «اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۷

 1/4 ملسم هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 لاق .فيعض دنسب ۳۹/۲۰ يناربطلا هاور ۱۷٥۰/٤: ءایحإلا جیرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 يريصوبلا لاق .فيعض وهو مصاع نب يلع هيفو يناربطلا هاور :4۷/۸ عمحما يف يمثيملا
 .حابصلا نب ىنثملا فعضل فيعض هدانسإو عينم نب دمحأ هاور ۷۳/١: فاحتإلا يق

 دواد يبأ دنع هلصأو ۲٠٠/١ دمحأ هاور ١۷١١/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۳)

 ۲۸١. :مقر ثیدحلا رظنا .رخآ ظفلب هححصو ٦1۰/٤ يذمرتلاو 14/4
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

OSES TOT OTO BARRENS 

 اهن ب يبنلا ىلإ ترشأو ءاذكه يماهبإب تلقف «سلاح يب ينلاو

 .'(اهتبتغا» : يبلا لاقف «ةريصق

 لاقف يي ينلا دنع اسولج انك :لاق هه ةريره يبأ نع -۸

 متلكأ» :لب هللا لوسر لاقف !انالف زجعأ ام هللا لوسر اي :موقلا نم لحر

 .(هومتبتغاو مكيخأ مح

 4 رمع نبا دنع يبأ عم تنك :لاق «ةملس نب نانس نع -۹

 :ناتهبلاو «هيف ام لوقت نأ :ةبيغلا :هلط رمع نبا لاقف ؟ةبيغلا نع لشسف

 .هيف سيل ام لوقت نأ

 ملعت تنأو لحرلا يق ام تلق اذإ :لاق هللا دبع نب نوع نع-٠

 .هتهب دقف هيف سيل ام تلق اذإو «هتبتغا دقف كلذ هركي هنأ

. 

J 

 ةياور نم هيودرم نباو ايندلا يبآ نبا هاور ۱۷٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 كلذك هاور :يديبزلا لاق .تاقث مهيقابو نابح نبا هقثو ناسحو قراحخملا نب ناسح

 :يقهيبلا لاق :تلق ۳٠١/١. بعشلا يف يقهيبلاو ۲٠۳ قالحألا ئواسم يف يطئارخلا

 ةيافكلا باتك يف بيطخلاو ٠۳۹/۲۹ ریرج نبا هاورو .ةشئاعو ناسح نيب لسرم اذه

 ٩۲۱/۳. قاحسإو ٥٦۸/۲ دهزلا يف دانهو ۱

 يف يناربطلاو ٠۲/١١ ىلعي وبأو عينم نب دمحأ هاور ۷۲/٦: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 عمحما يق يمثيملا لاقو .ديح يبأ نب دمحم فعضل فيعض هدانسإو ۲۸۳/١ طسوألا

 :هل لاقيو ديح يأ نب دمحم امهيدانسإ ينو طسوألا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور ٨۸

 ٠١٤/٩ بعشلا ين يقهيبلاو ۱۳۷/۲۹ ریرح نبا هاورو :تلق .ادج فیعض وهو دا

 ٠٠۸/١. ءافعضلا يف يليقعلاو ۱۹٦/١ لماكلا يف يدع نباو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 .ناتهبلا كلذف «هيف سيل ام تلق اذإو «هيف

 ؛ليوطلا ديه :انلوق نوكي نأ نوشخي :لاق «نسحلا نع -۲

 كاذ :لاقف الحر نیریس نبا رکذ لاق «مزاح نب ریرج نع -۳

 .هتبتغا دق ينارأ ينإ «هللا رفغتسأ :لاق مث .دوسألا لحرلا

 هيف وه ام لحجرلا لوقي نأ ةبيغلا :لاق «ناسح نب ماشه نع ٤-

 .هرکی امم

 دحأ نكنم باتغي ال :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 ليذلا ةليوطل هذه نإ :ليب يبلا دنع انأو ةرم ةأرمال تلق ينإف ءادحأ

 . ىل نم ةعضب تظفلف «يظفلا «يظفلا» :لاقف

 هذه ؟حيرلا هذه ام نوردت» : هللا لوسر لاقف .ةنتنم حير انل -عفتراف

el ۴۲( ( 
 . «نينمؤملا نوباتغي نيذلا حير

 هدانسإ يفو هيودرم نباو ايندلا يبأ نبا هاور ١۷٠۲/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)

 ئواسم يف يطئارخلا هجرحأو «دلاخ تنب ةطبغ ىلإ ريشي :يديبزلا لاق .اهفرعأ ال ةأرما
 .بعشلا يف يقهيبلاو قالحألا

 ۷٣۳ درفملا بدألا يف يراخبلاو ٠١٠/۳١ دمحأ هجرحأ ٤۷٠/٠١: حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲)
“ 
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ۲ كديو كاسل نم نوماس ماسي نا :لاق : ؟اضفا ا يا

 ج

 ايندلا يبأ نباو ٠١٠/۳ دمحأ هاور ۳۳٠/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاقو .نسح دلسب

 :تلق .تاقث هلاجرو دمحأ هاور :۹۱/۸ عمحجملا يف يمثيملا لاقو .تاقث دمحأ ةاورو

 .۸/ ٦ تاقثلا يف نابح نبا. هجرحأو

 . ٤۷۹/۱۱ نابح نبا هححصو ٥٥/۱ مکاحلاو ٠١۹/۲ دما هحرحخا «حیحص ثیدح (۱)

 - ۵ ۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 اهب مالكلا اهبحاصل لحي يتلا ةبيخلا باب

 يلا ىلع لحر نذأتسا :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 نأ املف (ةريشعلا لجر سئب وأ - ةريشعلا نبا سئبف هل اونذئا» :لاقف ي

 هل تنلأ مث تلق يذلا تلق :انلق «جرح املف ءلوقلا هل نالأ «لحد

 وأ- هعدو نم «ةمايقلا موي هللا دنع ةلزام سانلا رش !ةشئاع يأ» :لاق ؟لوقلا

 '(هرش ءاقتا -سانلا هک رت

 «ةقلح يف وهو يئ يبلا ىلإ لبقأ الحر نأ ؛يل سنأ نع-۹

 :للب هللا لوسر لاق «ماق املف ييي ىلا هب بحرف ءارش هيلع اونثأف

 "(هرش فا وأ ‹هناسل فاخي نم ‹ةمايقلا موي ةلزام سانلا رش)

 هللا لوسر لاق :لاق هڪ هدح نع هيبا نع ميکح نب زهب نع -۰

 هرذحي هيف اب هوركذا !؟سانلا هفرعي ىتم ءرجافلا ركذ نع نوعرتأ» :

 "(سانلا

 ۲۰٠۲/٤ ملسمو ۲۲٠۰/۰ يراخبلا هحرحأ «حیحص ثيدح (۱)

 وهو رطم نب نامثع هيفو ۲۷۷/١ طسوألا يف يناربطلا هاور :۱۷/۸ عمحما يق يمشيهلا لاق (۲)

 :۹/۲ فشكلا يف ينولجعلا لاق نكلو ٠٠۳/١ لماكلا يق يدع نبا هاورو :تلق .فيعض

 .ظعولا يق يزاجح هلاق امك هریغل نسح وهو
 ءافعضلا ي نابح نباو 2۱۹/۱۹ یناربطلا هاور ۱۷٦۲/٤: ءایحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۳)

 ايندلا يبأ نبا ةدايزلا هذهب هاورو .سانلا هفرعي ىح :نود ٠۳٤/٥ يدنع نباو ۱

 طسوألا دانسإو ةثالثلا يف يناربطلا هاور 1٤١/١: عمحما يف يمثيملا لاق .تمصلا يف
 ك
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانک

 .يصاعم اب نلعي مل نمل ةبيغلا امنإ :لاق «ملسأ نب ديز نع ١-

 مامإلا :ةبيغلا نم نهنودعي ال اوناك ثالث :لاق «ميهاربإ نع -۲

 .هقسفب رهاججا قسافلاو ‹«عدتبملاو «رئاجلا

 :ةمرح قسافلا نيبو كنيب سیل :لاق ‹نسحلا نع - ۳

 .ةبيغ عدتبمل سيل :لاق «نسحلا نع ٤-

 ةبيغ نع راثد نب براح تلأس :لاق «بويأ نب ئناه نع ٥-

 .قدص موقل اذإ مهنإ :لاق ؟ةضفارلا

 ک

 رضي ال افالتحخا مهضعب يف فلتحاو نوقئوم هلاخر نسح ۱ ريغصلاو 4/4

 نوفكتو نوحرحتتأ يأ :نوعرتأ ٠١١/١. يوادملاو ٩۲١ :مقر دصاقملا عجار

 الو لابم ريغ انلعم ءاهادعتيو اهقرخي يأ دودحلا رجفي يذلا رجافلا ركذ نع نوعروتتو
 اهنم جورخ اب ةريظحلا كلت ملث نمف «هلهأ ىلع هللا اهرظح ةريظحك مالسإلاف «رتتسم
 هكته ىلع دعوتو ملسملا رتس ىلع عراشلا ثح امو ءاهرجف دقف اهءارو ام ايطختم

 اذه همزل نمف رتسلا لهأل وه اغنإ رتسلا نأ مه نيب ديحوتلا ةمرحل هركذ نع اوعروت

 هركذ بجي دق لب هرمأ متكي الف «هل ةمرح الف هتالابم ةلقو هيلع روجفلا ةبلغل مسالا

 يدتقيف ملسم هب رتغي المل ةبجاولا ةحيصنلا نم كلذب هركذو «ةنايخ هنع فكلا نوكيو

 زوج ال هنا .هیف اجب :هلوقو «هتعدخب هیذؤیف هل لسرتسی وأ «هتعدب يف هلضی وا «هتلعف يت هب
 باستحالا دصقب ةطورشم كلذب هركذ ةيعورشمو «هب نلعي ال ام الو هيف ام ريغب هركذ
 ايفشت فنصلا اذه نم ادحاو ركذ نمف ء«ركذ ام هوحنو رارتغالل اعفد ةحيصنلا ةدارإو

 امك مثآ وهف ةيناسفنلا ظوظحلا نم كلذ وو ءاردزا وأ اراقتحا وأ هسفنل اماقتنا وأ هظيغل

 بلك لبقأف انراد زیلهدب اسلاج تنک :لاق .هدلو هنع هلقن امیف يکبسلا مث يلازغلا هرکذ

 ؟بلک نب بلک وه سيلا هل :تلقف «يدلاو ينرجزف «بلک نب بلک ًاسحا :هل تلقف
 .ةدئاف هذه تلقف ءريقحتلا دصق مدع زاوجلا طرش :لاق

 - ۷ -۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

rag gp. E eT E FRR TEN. CET E RTA 3 RTE FA TORINO (ESOT ORONO 9 

 .اهبحاص مسی م ام «ةبيغ اهنوری ال اوناک :لاق «ميهاربإ نع -_۷

 حدم اذإ» :للك هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنأ نع-۸

 .(شرعلا كلذل زتهاو « هللا بضغ قسافلا

 اذإ بضغي هللا نإ» :ک هللا لوسر لاق :لاق لطف سنأ نع -۹

 “"(قسافلا حدم

 یصعی نأ بحأ دقف «ءاقبلاب ماظز اعد نم :لاق ‹«نسحملا نع - ۰

 «رحافلا لحرلا :نسحلل تلق :لاق ‹فيرط نب تلصلا نع ١-

 .ةمارك الو ال :لاق ؟ةبیغ هيف ام هل يرکذ ‹«هروحجفب نلعملا

 .ةمرح رجافل سيل :بل باطخلا نب رمع لاق :لاق «ةداتت نع -۲

 .هتره هركذ اذإ نسحلا ناكف «بلهملا نب ديزي عم جرح دق لحجر ناكو

 يقهيبلاو٠ ٠٦ مجعملا يق ىلعي وبأو ۲۹۷/۷ خيراتلا يق بيطخلا هجرحأ « فيعض هدانسإ )١(

 وبأو ٤٦٦/۳« لماكلا يف يدع نباو ۳۳٠/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۲۳٠/٤ بعشلا يف

 .هيلي يذلا رظناو ۸٤/٦ فاحتإلا رظنا دنسملا يف ىلعي

 يف يدع نباو تمصلا باتك ق ايندلا يبأ نبا هاور ٤۸/۲ ٠١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 حتفلا يف ظفاحلا لاق .فيعض دنسب بعشلا يق يقهيبلاو ىلعي وبأو ۲۷۹/١ لماكلا

 .فعض هدانسإ فو تمصلا ق ايندلا يبأ نباو (۳/١۹١بلاطملا) ىلعي وبأ هجرحأ: ٠
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا باتك

 «ريبج نب ديعس دنع ةبيغلا اوركذ :لاق «ليوطلا ديح نع ٣۳-

 .ةبيغب سيلف «هئارو نم هتلق مث «هب هتلبقتسا ام :لاقف

 ‹«یوه بحاص :ةبيغ مه سيل ةئ ةئالث :لاق «نسحلا نع - ٤-

 .رئاجلا مامإلاو ‹قسفلاب نلعملا قسافلاو

 تنك اذإ :رمتعملا نب روصنمل تلق :لاق «ةمادق نب ةدئاز نع ٠-
 ؟ءاوهألا باحصأ نم لانأف :تلق .ال :لاق ؟ناطلسلا نم لانأ ءامئاص

 وحن :لاق .هل ةبيغ الف هروجف رهظ ذإ :لاق «نسحلا نع ١-

 .ةيرورحلا وحنو «ثنحللا

 :تلق «نسحلا تلأس :لاق « يلوعملا فيرط نب تلصلا نع -۲۷

 ال :لاق ؟ةبيغ هل يركذفأ ءاملع هتلتقو «روجفلا هنع تملع دق لحر

 رهاجما :مهضارعأ كيلع مرحت ال ةثالث :لاق «نسحلا نع - ۸

 .عدتبملاو « رئاجلا مامإلاو «قسفلاب

 - ۹ ۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناصسللا + بادآو تمصلا تانک

 هيخأ ضرع نع ملسملا بذ باب

 ضرع نع در نم)» :لاق يل يبلا نع هط ءاد ردلا يبا نع -۹

 .'«ةمايقلا موي هضرع نع دري نأ هللا ىلع اقح ناك ؛ةبيغم اب هيخأ

 “"(رانلا نم هقتعي نأ هللا ىلع اقح ناك ؛ ةبيغملاب هيخأ ضرع نع بذ نم»

 ىمح نم» :ج هللا لوسر لاق :لاق هي كلام نب سنأ نع-١

 "(رانلا نع هيمحي ةمايقلا موي اكلم هيلإ هللا ثعب ؛ايندلا يف هيخأ ضرع

 لاق :الاق ن نييراصنألا ةحلط يبأو هللا دبع نب رباج نع- ۲

 .نسح ثيدح :لاقو ۳۲۷/٤ يذمرتلاو ٤٤۹/۲ دمحأ هحرحأ (۱)

 دمحأ دانسإو ٠۷١/۲١ يناربطلاو ٤1١/٦ دمحأ هاور ٩١/۸: عمحا يف يمثيملا لاق (۲)
 وبأو ددسمو ۲۲۷ يسلايطلا دواد وبأ هاور 1۹/٦: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .نسح

 ايندلا يبأ نباو نسخ: دانسإب دمحأو يلصوؤملا ىلعي وبأو دي نب دبعو ةبيش يبأ نب ركب

 ايندلا يبأ نباو نسح دانسإب دمحأ هاور :۳۳۳/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق .يناربطلاو

 الإ ةبيغلا مثإ نم جرخي ال عمتسملا نأ هيفو :ييطلا لاق «عفد نم يأ :بذ نم .يناربطلاو

 لاق نإو ءهمزل مالكلا عطق وأ مايقلا ىلع ردق نإف «هبلقبف فاح نإف «هناسلب ركني نأب

 ريشي نأ يفكي الو :يلازغلا لاق .قافن كلذف هبلقب كلذ هتشم وهو تكس هناسلب

 بذلا يغبني لب روكذملل راقتحا هنإف «كلذ ريغو «هسأر وأ «هبجاحب وأ «تكسا نيديلاب

 .رابخألا هيلع تلد امك اجيرص هنع

 همسي م ةرصبلا لهأ نم خيش نع ايندلا يبأ نبا هاور ۳۳٤/۳١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۳)

 هاورو .هريغ ةياور يف ىمسم ءاح اذك كورتم وهو شايع يبأ نب نابأ خيشلا اذه نظأو

 .شايع يبا نب نابأ وه خيشلا ناب حرصو ۸۸٩۹ :مقر قالحألا مراكم يف يطئارخ ا
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 ناسللا ظقحو ت تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 «هتمرح هيف كهتنت نطوم يف املسم اءرما لذخی ئرما نم ام» :یب هللا لوسر

 ئرما نم امو .هترصن هيف بحي نطوم يف هللا هلذخ الإ «هضرع نم هيف صقتنیو

 الإ هتمرح هيف كهتنيو «هضرع نم هيف صقتني نطوم يف املسم اءرما رصني

 .(هترصن هيف بحي نطوم يف هللا هرصن

 يف عقو اذإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق بلظ كلام نب سنأ نع - ۴

 0 .مهنع مق وأ ءارجاز موقللو ءارصان لجرلل نكف ءألم يف تنأو لجرلا
 هومُتهرک اسم م هيخأ مخل لڪ اي نا ٴُڪذحأ حا :ةيآلا هذه

 0 ترحل

 هدنع بیتغا نم) :لاق ي يبلا نع لظ ا كلام نب سنأ نع - ٤

 ايندلا يف هللا هکر دا ؛هرصن عيطتسي وهو «هرصني ملف ملسلملا هرخأ

 "(ةرخآلاو

 ريحأتو دقت عم ۲۷٠/٤ دواد وبأ هاور :۱۱۹۹/۳ ءایحإلا جیرخت يف يقارعلا لاق )١(

 نباو ۳٤۷/١ خيراتلا يف يراخبلاو ٠٠/٤ دمحأ هاور :يديبزلا لاق .هدانسإ يف فلتحاو

 لاق ءءايضلاو ٠٠١/١ يقهيبلاو ٠٠٠/١ ريبكلا يف يناربطلاو ةبيغلا مذ يف ايندلا يآ

 .نسح هدنس رباح ثيدح ۲٦۷/۷: يمثيملا لاقو .هدانسإ يث فلتحا : ۳/۳ يرذنملا

 .ةراتخملا ف ءايضلا هحخص

 يق فعضلاب هل يطويسلا زمرو «هيلع تعلطا اميف هجيرختب فنصملا درفنا ثيدحلا اذه (۲)
 اهب يغصت نأ رذحاف ةنامأ كدنع كحراوح :يلازغلا لاق .كلذك ينابلألا هفعضو عماجلا

 هلوسرو هللا مالك اهب عمستل كل تلعح اغنإف ؛سانلا ئواسم ركذ وأ لطاب ي ضوح لإ

 .كيلع كل ناك ام راص هراكملا ىلإ اهب تيغصأ اذإف «همكحجو

 ىلعي وبأو ۷٦٤/۲ ةماسأ يأ نب ثراحلا هاور ۷۳/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۳)
 أ

= 
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 ناسللا ظفحو تملا هلاسر

 عر او رم

foبيغلاب ملسملا هاخأ رص نم :لاق ظ هللا دبع نب رباح نع - »› 

 .ةرحآلاو ايندلا يف هللا هرصن

 ضارعأ قري هيفسلا متيأر اذإ مكعنم ام :لاق هه رمع نع - ٦

 اونوكت ال نأ ىندأ َكاذ :لاق .هناسل فاخن :اولاق ؟هنع "اوبرعت نأ سانلا

 .ءادهش

 بهذف «مالک لڪ دلاخو دعس نیب ناک :لاق ‹قراط نع - ۷

 اتتيد غلبي م اننيب ام نإ «هَم :لاقف دعس دنع دلاخ يف عقي لحر

 نب ورمع ينآر :لاق «نايفس يبا نب ةبتع نب ورمعل لوم نع -۸
 2 ٢ " ع

 يل اهلقي ملو- !كليو :يل لاقف «رحخآ يف عقي وهو «لحر عم انأو ةبتع
 نع كئاسل هّرتث امك اتخلا عامتسا نع كّعمس هرن -اهدعب الو اهلبق

 يڪ
 هاورو :تلق ٠١٠١/١. بيغرتلا يف يناهبصألاو خيبوتلا باتك يف خيشلا وبأو يلصوللا

 لاق .نسحلاب هل يطويسلا زمرو ۳۸٦/١ لماكلا ف يدع نباو ٥٦٦/۲ دهزلا يف دانه
 «باذك وهو ريحا نب دواد ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنس يف ۱۹۹/٦: يوادملا يف يرامغلا

 عم ثيدحلا فيعض وهو نابأ هدانسإ يفو ۱۷۸/١١ عماجلا يف بهو نبا هجرحأ دقو

 كلذلو نسحلا ةحرد ىلإ عفترا هل دهشي ام هثيدحل درو اذإف هبذكل ال هتلفغل هحالص

 هدنع لذأ نم :هعفري فينح نب لهس ثيدح هل دهشي امو :تلق .يطويسلا هنسخ

 قئالخلا سوؤر ىلع لجو رع هللا هلذأ هرصنی نأ ىلع ردقی وهو هرصنی ملف نمم
 ةعيف نبا هيفو يناربطلاو ٤۸۷/٣١ دمحأ هاور :۲۹۷/۷ عمحملا يف يمشيملا لاق .ةمايقلا موي

 .تاقث هلاجر ةيقبو فعض هيفو ثيدحلا نسح وهو
 .هيلع اودرتو هلوق اوحبقت يأ :اوبرعت (۱)
 .لوقلا نم شحغفلا اتخلا (۲)
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 ناسا ظفحو تمصلا لاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 هئاعو يف ام رش ىلإ رظن امنإو «لئاقلا كيرش عمتسملا نإف «هب لوقلا

 امك ءاهدار اهب دعسل هيف ىف هيفس ةملك تددر ولو «كئاعو يف هغرفأف

 .اهلئاق اهب يقش

 :لاق ليي يبلا نع هيبأ نع ينهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس نع -۹

 ران نم ةمايقلا موي همحل يمحي اكلم هللا ثعب «ةبيغب قفانم نم انمؤم يمحي نم)»

 ققح «منهج رسج ىلع هللا هسبح «هنیش هب دیری ءيشب املسم افق نمو منهج

 .'(لاق ام جرخب

 عدي الو ‹«باتغی ال هايس نب نومیم ناک :لاق «مزح نع -۰

 .ماق الإو یهتنا نإف «هاهنی ‹«باتغی هدنع ادحأ

 ° (ةمايقلا موي رانلا ههجو نع هللا در ؛هيخأ

 هاورو :تلق .فیعض دنسب ٤ دواد وبا هاور ۳ ءايحإلا ين يقارعلا لاق (۱)

 لاق :لاقف ۳۷۷/١. خيراتلا يف يراحبلاو ٠۹٤/٠١ ريبكلا يف يناربطلاو ٠٤١/١ دمحأ

 نالف افق دق مهوقو .هبحاص لحرلا هب يمري ناتهبلا يف يناقتلا وفقلا ف لصألا :ديبع وبأ
 .احیبق امال هعبتأ ی انالف

 4 نمر هیر مدقت 0
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک
 ي

 "'ةميمنلا مذ باب

YoYثيدحلا "ني هنأ لحجر نع ةفيذح غلب :لاق «لئاو يبا نع - » 

 7 ام ةنجلا لخدي ال» :لوقي هك هللا لوسر تعم :لاقف

 . تانك ةنلا لذي ال» :لب يبنلا لاق :لاق هلك ةفيذح نع -۲۴
 .مامنلا :تاتقلا :شمعألا لاق

 ىلإ مكضغبأ نإو «نوفلؤيو نوفّلأي نيذلا ءاًقاتَكأ نوؤّطوملا ءاقالخأ مكُتساحأ

 ٠“ تاّرقَعلا ءآربلل نوسمَكْلَلا «ناوخإلا نيب نوقف «ةميمنلاب نوؤاشلا ءهلل

 لوقملا ىلإ ريغلا لوق مني نم ىلع رثكألا يف قلطي اغنإ ةميمنلا مسا :هللا همحر يلازغلا لاق )١(

 لاجاح لب هب صحح ةميمدلا تسیلو اذکو اذکب كيف ملكتي ناک نالف :لوقت اک هی

 ءاوسو «ثلاث ههرك مأ هيلإ لوقنملا وأ هنع لوقنملا ههرك ءاوس هفشك هركي ام فشک

 وأ لامعألا نم لوقنملا ناك ءاوسو ءءامبإلاب مأ زمرلاب وأ ةباتكلاب وأ لوقلاب فشكلا ناك

 ةميمنلا ةقيقح لب .نكي مل وأ هنع لوقنملا يف اًصقنو ابيع كلذ ناك ءاوسو لاوقألا نم

 ام سانلا لاوحأ نم ناسنإلا هآر ام لك لب «هفشك هركي امع رتسلا كتهو رسلا ءاشفإ

 .ةيصعم عفد وأ ملسمل ةدئاف هتياكح يف ام الإ هنع تكسي نأ يغبنيف هركي

 ةميمنلا لصأو داسفإلاو ةعاشإلا هجو ىلع ثيدحلا عفرو ةياشولاب ثيدحلا راهظإ :منلا (۲)

 .ةكرحلاو سمملا

 ۱١۱/۱. ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۳)

 )٤( يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح  ۲٠٠٠/١ملسمو ٠١١/١
 ريغصلاو ٠٠١/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور ١١١١/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور ۲٠/۸: عمجلا يف يمثيملا لاق .فيعض دنسب ۲
 هب
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 ناسللا ظفحخو تمصلا ناسللا بادآو تمصلا باتك

OS GES OS 

o0مكئبنأ لار :لوقي ناک ا دمحم نإ :لاق هی هللا دبع نع -۲  

 .(سانلا نيب ةلاقلا ءةميمنلا يه :ةضعلاب

 :لاق ي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نع ٦-

 نيب نودسغملا ءةميمنلاب نوؤاشملا» :لاق .ىلب :اولاق ؟«مكرارشب مكر بخأ الأ»

 .(تنعلا ءآربلل نوغابلا ءةبحألا

 ةملك ملسم ىلع داشأ نم» :لاق ب يلا نع لظ رذ يبأ نع -۷

 ."(ةمايقلا موي رانلا يف اهب هللا هناش ؛ققح ريغب اهب هنیشیل

 ةملك لحر ىلع عاشأ لحر اميأ :لاق هلط ءادردلا يأ نع -0۸

 موي اهب هنيشي نأ هللا ىلع اقح ناک ءایندلا يف اهب هنیشیل «ءيرب اهنم وه
 .رانلا يف ةمايقلا

 نم» :لوقي 4 هللا لوسر تعم :لاق لط ةريره يبأ نع -۹

 ې

 ةفطولا نم هتقيقحو «لثم اذه :ريثألا نبا لاق فيعض وهو يرملا ريشب نب حلاص هيفو
 دارأ «بناوحلا فاتكألاو «مئانلا بنج يذؤي ال ءيطو شارفو ليلذتلاو ديهمتلا يهو

 .تالزلا :تارثعلاو .ىذأتي الو مهبحاصي نم اهيف نكمتي ةئيطو مهبناوح نيذلا

 ۲۰۱۲/٤. ملسم هجرحخا «حیحص ثیدح (۱)
 دحاو ريغ هقثو دقو بشوح نب رهش هیفو ٠٥۹/٦ دما ہاور :۹۳/۸ عمحا يف يمثيملا لاق (۲)

 ٠٠۹/۱ بدألا يق يراحبلا هجرحأو :تلق .حيحصلا لاحجر هديناسأ دحأ دمحأ لاحر ةيقبو

 .متإلاو كالحلاو داسفلاو ةقشملا :تنعلا .ءايلوألا ةلاسر نم ٠١ :مقر ثيدحلا عجارو

 هاورو .ملظم هدانسإ نأب يهذلا هبقعتو دانسإلا حيحص لاقو ۳۲٠/٤ مكاحلا هجرحأ (۳)

 .ملعأ ىلاعت هللاف «نسحلاب هل يطويسلا زمرو ٠١۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا ادو تمصلا بانک

DESE ENO OSS 

 (رانلا نم هدعقم اوبتيلف «لهأب امه سيل ةداهشب ملسم ىلع دهش

 هللا همعطأ ؛ةلكأ ملسملا هيخأب لكأ نم :لاق هه سنأ نع ٠-

 .رانلا نم ابوث هللا هسبلأ ؛ابوث ملسملا هيحخأب سبل نمو .رانلا نم ةلكأ اهب

 .ةعمسو ءاير ماقم هللا هماقأ ؛ءايرو ةعمس ماقم هيحأب ماق نمو

 ءاهلبحب دمي يذلاو ءروزلا ةملكلا لئاقلا :لاق طظ ىلع نع ١-

 .ءاوس مإلا يف

 .اهادبأ يذلاك وهف «اهاشفأف

 نم «ينربحأ :هلخ سابع نبال تلق :لاق «ءازوحجلا يبأ نع-۳
 وه :لاق .[٠:ةرها] 4 ةَّرمه لڪل ليو :لاقف ؟لیولاب هللا هبدن يذلا اذه

 .عيمجلا نيب يرغملاو ناوحإلا نيب قرفملا «ةميمنلاب ءاشملا

 يشم تناک :لاق [ء:دسللإ 4 بطلا ةلاًمَح» :دهاحج نع ٤-

 .ةميمنلاب

 هدي يف لجر ىلع يب ارم تح يب اقلطناف «ينافنتكاف نالجر ةحرابلا يناتأ»

 وهو .۳۳۸/۲ يسلايطلاو ٥۰۹/۲ دمحأ هاور ٤۲٦/۰١: فاحتإلا يق يريصوبلا لاق (1)

 ۾ هيعباتو دمحأ هاور ٠٠٠/٤: عمحملا يق يمثيملا لاق .هتاور ضعب ةلاهحل فيعض ثيدح

 لحر هيفو دمحأ هاور 1۷۷۳١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .تاقث هلاحر ةيقبو «مسي

 1۹/١. خيراتلا يف بيطخلا هجرحأو :تلق .دانسإلا نم ايندلا يبأ نبا هطقسأ مسي ممل

 - ۷“ -۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانک

 «هیف ذخأیف «دوعیف «هیبحل غلبي تح “'"هقدش قشیف لجر يف يف هلخدی «بالک

 .(ةميمنلاب نوعسي نيذلا مه :لاق ؟اذه نم :تلقف

 هبر ىلإ ةاطكا ىسوم لجعت ام :لاق «نوميم نب ورمع نع ٦-
 ىلع ميركل اذه نإ :لاقو «هناكم هطبغف الجر شرعلا لظ يف ىأر كك

 هرمأ نم كثدحأ :لاقو «هربخي ملف ؟همم اب هربخی نأ هبر لأسف «هبر

 قعي الو «هلضف نم هللا مهانآ ام ىلع سانلا دسحي ال ناك :ثالثب

 .ةميمنلاب يشمي الو «هيدلاو

 .اهيدابك وهف ةشحاف عاشأ نم :لاق «رباح نب ميکح نع -۷

 ةيمجعأ ةيراج انل تناك :لاق «ديزي نب نمحرلا دبع نع -۸

 تتام املف .ةأمحلا يف غ رمي نالف اذه :لوقت 5 تلعجف «ةافولا اهترضحف

 .ةميمنلاب يشع ناك هنأ الإ سأب هب ناك ام :اولاقف ؟لحرلا نع انلأس

 كيلإ ًاربأ ينإ «هالوم لاقف «دبعب مواس الحر نأ ؛ديمح نع -۹
 لوقي لعجف «هارتشاف :لاق .اهنم ءيرب تنأ «معن :لاقف ؟ةميمنلا نم

 لوقيو «كلتقت نأ ديرت اهنإو «لعفتو لعفتو «يغبت كتأرما نإ :هالومل

 نأ تدر نإف «كيلع ىرستيو «كيلع جوزتي نأ ديري كحوز نإ :ةأرملل

 يقلحاف ىسوملا يذخف «ىرستي الو «كيلع جورزتي الو «كيلع هفطعأ

 .مفلا بناج :قدشلا )١(

 هجرحخأ امك ۲٤۱/۷ ریبکلا ف يناربطلا دنع ةرم نع الوصوم ءاجو «لسرم ثليدح (۲)

 .ظفللا يف ليلق فالتحا عم ٤1٦/١ يراحبلا

 .نتنملا دوسألا نيطلا :ةأمحلا (۳)
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 ناسا ظفحو تمصلا اسد ناسا بادآو ت تمصلا بانک

 .تمن اذإ كلتقت نأ ديرت اهنإ :جوزلل لاقو .مان اذإ هقلح نم هرعش
 اهدیب ذحخأف «هقلح نم ةرعش قلحتل ىسوع. تءاحجو ءاه موانتف بهذف

 .هولتقف هيلع اودعتساف اهلهأ ءاجف ءاهلتقف

 ۾ :لاق [..:ءرس] 4 اًمُهاََتاَخَف» :هلوق يف هل سابع نبا نع -۰

 ربخت طول ةًأرماو «نونجج هنأ ربخت تناک حون ةًأرما نكلو ءانز نکی

 .لزن اذإ فيضلاب

 .ةميمنلاب امهتنايخ تناك :لاق «كاحضلا نع ١-

 لقني هنأ الحر اوركذف هه ةفيذح دنع انك :لاق مامه نع -۲

 :لوقي ل هللا لوسر تعم :هل د ةفيذح لاقف .كض نامثعغ ىلإ ثيدحلا

 .(تاتق ةنجلا لخدي ال»

 ملسملا هيخأب لكأ نم» : هللا لوسر لاق :لاق ‹«نسحلا نع -۳

 يف ابوث ملسملا هيخأب سبل نمو .رانلا نم ةلكأ اهب هللا همعطأ ؛ايندلا يف ةلكأ

 هب هللا عم ملسملا هيخأب عمس نمو .ران نم ابوث ةمايقلا موي هللا هسبلأ ؛ايندلا
(Du, 

 (ةمايقلا موي .

Vحیرتسی ال اھبحاص نإف ؛ةميمنلا اوقتا :لاق هل د بعك نع - ٤ 

 Tor. مدقت ‹ حیحص ٹیدح (۱)

 “/.V دواد وبأو ۲۲۹/٤ دمحا هج رح ‹«دروتسملا نع الوصوم ِءاج ‹«لسرم ثیدح (۲)

 .حيحص :يهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠٤١١/٤ مكاحلاو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تملا بانک

 نيناسللا يذ مذ باب

 هل ناک نم» :ک هلا لوسر لاق :لاق بل رساي نب رامع نع - ۷0

 “'(ةمايقلا موی ران نم ناناسل هل ناک ءايندلا يف ناهجو

 موي هللا دابع رش نم نودجت» :يب ينلا لاق :لاق ههط ةريره يأ نع ٦١-

 . ىالۇھ ثيدجب ءالؤهو .ءالؤه ثيدحجب ِءالڙه قأي يذلا نيهجولا اذ ءةمايقلا

 اذ سانلا رش نم نودجت» :لاق ييي يلا نع هل ةريره يبأ نع -۷

 ۳ (ەجوب ءالۇھو ‹ەجوب ءالۇھ يتأي ‹نيهجولا

 ذإ « ءامسأ يبأ عم تنك :لاق «ةحجراحخ نب ءامسأ نب كلام نع - ۲۷۸

 ءامسأ يبأ ىلإ ءاج مث ءهارطأو هيلع 4 ینأف یارمألا نم ريمأ ىلإ لحجر ءا

 حرب امف ءامهثيدح ىرجف «رادلا بناج يف سلاج وهو «هيلإ سلاحف

 اذ نإ :لوقي هنا طظ دوعسم نب هللا دبع تعم :ءامسأ وبأ لاقف . .هیف جقو یتح

 .ران نم ناناسل ةمايقلا موي هل ءايندلا ي نيناسللا

 :امهنع هللا يضر رمع نبال تلق :لاق ‹« ينادمها بيرغ نع -۹

 هللا انوعد انجرح اذإف «مهيف سيل ام مهانيكز ءارمألا ىلع انلحد اذإ انإ

 .قافنلا كلذ دعن انك لاق میل

 .1۸/۱۳ نابح نبا هححصو ۲٠۸/٤ دواد وبأو ٠٤٤/١ بدألا يف يراخبلا هجر (۱)
 ۱۹۰۸/٤. ملسمو ۱۲۸۸/۳ يراخبلا هجرحا «حیحص ثیدح (۲)

 . ۲۲٠۱/۰ يراخبلا هخرحأ «حیحص ثیدح (۳)

 )٤( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ۲٦۲٦/٦.

 - ۷۹ ۔



 ناسللا فحو تمصلا اسد ناسللا | باداو تمصلا باتك

 انإ ءامهنع هللا يضر رمع نبال ليق :لاق ءءاثعشلا يبأ نع ٠-

 دعن انك :لاق ؟هريغ انلق انجرح اذإف «لوقلا لوقنف ءانئارمأ ىلع لحذن

 .قافنلا لب هللا لوسر دهع ىلع كلذ

 يف ناناسل هل ناک نم» :لی هللا لوسر لاق :لاق هبط د سنا نع - ۲۸۱

 3 ”«ةمايقلا موي ران نم ناناسل هل لعج ؛ايندلا

 نيهجولا يذل يغبني ال» :لاق لَ يبلا نع هل ةريره يبأ نع -۲

۳ 2 f . هللا دنع انيمأ نوکی نأ" 

 )١( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ۲٦۲٦/٦.

 دقو دواد نب مادقم هيفو ٥/۷ طسوألا يف يناريطلا هاور : ۹٥/۸ عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 نب ليعام“إ هيفو ٠١۹/۰ ىلعي وبأو هوحنب (۲۲۹/۲ رصتخملا) رازبلا هاورو «فعض

 بلاطملا) ىي نب دمحم هاور :۲۲۳/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض وهو ملسم

 .فيعض وهو يكملا ملسم نب ليعامسإ ىلع امهيدانسإ رادمو ىلعي وبأو ((( ۳

 ىربكلا يق يقهيبلاو ۲۸۹۹/۲ دمحأ هجرحأو ١١۷/١ بدألا يق يراخبلا هجرحأ (۳)

 .حيحص نسح ثيدح :ينابلألا خيشلا لاق ٥۳/۲ باهشلا يق يعاضقلاو ٠١:۲
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 دابحلا هنع يشن ام باب

 ضعب نم مهضعب رخسي نأ نم

 نع ي يلا تلأس :تلاق ءاهنع هللا يضر ئناه ما نع - ۲

 نوفذحي اوناک» :لاق [«:ترکس] 4 رَحْْلا مکیدات ف وئأتَو  :هلوق
 '(هنوتأي اوناك يذلا ركنملا وهف «مهنم نورخسيو ‹قيرطلا لها

 :لاقف ءاناسنإ تيكح :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 .«ذكو اذك يل نأو ءاناسنإ تيكح ينأ بحأ ام» 5 يبلا

 مهظعوف «بطخي ليي يبلا عم هنأ هظ د ةعمز نب هللا دبع نع - ۸0

 ."(؟لعفي ام مكدحأ كحضي مالع» :لاقو «ةطرضلا نم مهكحض ٤

 ‹«سانلاب نيئزهتسملا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٦-

 ءاج اذإف «همغو هبرکب ِءيجيف مله مله :لاقيف «ةنحلا نم باب مهدحأل حتفي

 هنسحو ٠٤٠٠/١ يذمرتلاو ۳١٠/٦ دمحأو يبايرفلا هاور ۲۷٠/١: ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 ۲٠٠٤/۹ متاح يأ نباو رذنملا نباو ٠٠١/۲۰ ریرج نباو تمصلا يق ايندلا يبأ نباو

 هیودرم نباو هححصو ٤٤٤/۲ مکاحلاو ٤ يناربطلاو هدنسم يف يشاشلاو
 وأ اصعلاب برضلا ةلمهملا ءاحلاب :فذحلا .ركاسع نباو ٠/٥ بعشلا يف يقهيبلاو

 .ةبابسلاو ماهبإلا نيب اهذحأت ةاونلا وأ ىصحلاب يمرلا ةمجعملا ءاخلابو «فيسلا

 نسح ثيدح :لاقو ٠٦٠/٤ يذمرتلاو .۲٦۹/٤ دواد وبأو ۱۲۸/١ دمحا هجرحا (۲)

 .ةاكاحلا حيبقلا يف لمعتسي ام رثكأو هلعف لثم تلعف يأ :اناسنإ تيكح .حيحص

 .۲۱۹۱/۲ ملسمو ۱۸۸۸/٤ يراخبلا هجر «حیحص ثیدح )۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 همغو هبرکب ءيجيف مله ‹ مله :هل لاقيف رخآ باب هل حتفي مث ‹«هنود قلغأ

 لاقيف «بابلا هل حتفيل لجرلا نإ تح ‹كلذک لازی امف ‹هنود قلغأ هاتأ اذإف

 .'(هیتأی امف مله «مله :هل

 لسكوم ءالبلا» :# هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۷
 .(لوقلاب

 امف ‹«ءيشلاب ينئدحت يسفن دحجأ نِ :لاق ‹ميهاربإ نع -“ ۸

 .هب ىلتبأ نأ ةفاخم الإ هب ملكتأ نأ ينعنمي

 هاخأ ريع نم» : هللا لوسر لاق :لاق هه لبحج نب ذاعم نع -۹

 ثيدح نم تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ۱1۸۷/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 .سنأ نع نيكلاملا دحأ ةبده يبأ ةياور نم بيحجنلا تاينامث يف هانيورو السرم نسجل ا

 ۳٠١/١. بعشلا يف يقهيبلا كلذك السرم نسحلا نع هاورو :تلق

 يلع نعو ٠١١/١ يعاضقلا هجرحأ ةفيذح نع الوصوم ءاج «لسرم ثيدح (۲)

 ۲٠٠/٦ يدع نباو ۳۸۹/۷ بیطخلا هجرحأ ءادردلا يبأ نعو ٠١١/١ كلذك

 ٠٠۲/٤ يليقعلا هجرحخأ دوعسم نبا نعو ۲٤٤/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠/۲ يمليدلاو

 هلاق امك دانسإلا ةفيعض قرط اهلكو .يقهيبلا هجرحخأ سنأ نعو ۲۷۹/١١ بيطخلاو

 انسح نوكيو رابتخالاو ناحتمالا :ءالبلا :يمليدلا لاق ٠١. دصاقملا عار ءاملعلا

 نحتميل هركي ام هولبیو «هرکش نحتمیل ليمحملا عنصلاب هدبع ولي هّللاو ایس نوکیو
 ةنحم هدنع ام فرع ملكت اذإف «تكس ام ةمالس يف دبعلا نأ :ثيدحلا تعمو .هربص

 تبثت ريغب قطنلا ةعرس نم ريذحتلا ديري نأ لمتحيو «فرظلا وأ رطخلل ضرعتيف قطنلا
 نحجسي نأ قحأ ءيش نم امو «ناسنإلا بئذ ناسللا :ليق دقو «هعفد قيطي ال ءالب فوح

 .ناسل نم
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باذأو تمصلا بانک

 ىح تم مل -هللا ىلإ هنم بات دق :انباحصأ لاق :عينم نبا لاق- بنذب

 “ . لمعي

 ص و ر

 دق بلذب هاخأ یم ْنَم و وق اوناک اق ؛نسا نع 4۰

 بتکلآ ادد لام اتل ليو لڪ هلرق ن و سابع نبا نع - ۲۹۱

 مسبتلا : ةريغصلا :لاق دعا (اتخأ یس و ةّريغص رداع ال

 .كلذب ةهَقمَقلا :ةريبكلاو ‹نمۇمل اب ءازهتسالاب

 :تلق ‹«لصتمب هدانسإ سيلو بيرغ نسج ثيدح :لاقو ٦1١/٤ يذمرتلا هحرحأ )١(
 خيراتلا يق بيطخلاو ٠۹١/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۹۱/۷ طسوألا يف يناربطلا هجرخأو

 هجرحأ :ظفاحلا لاق ۱۷۲/١ يدع نباو ٥۲۲/۳ سودرفلا ف يمليدلاو ۲

 زمرو .هدهاوشل هنسح يذمرتلا نأكو :يناعنصلا لاق .عطقنم هدنسو هنسحو يذمرتلا

 .نسحلاب هل يطويسلا
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 ناسللا لظفحو تمصلا ةفاسر ناسللا بادآو تملا - بانک

 بايتغألا ةرافك باب

 نم ةرافك» :ب هللا لوسر لاق :لاق ي كلام نب سنأ نع-۲

 .(هل رفغتست نأ تبتغا ۱ . . .

 «هيلع يشت نأ «كيحأ محل كلكأ ةرافك :لاق دهام نع-۳

 نإف «تأسأو تملظف كل تلق ام تبذک :لوقتف ‹كبحاص ىلإ يشم

 .توفع تئش نإو ‹«كقحبف تذحأ

 كاذ نإف هل رفغتسيلف «هاحأ باتغا نم :لاق «مزاح يأ نع ٥-

 .كلذل ةرافك

 «مالسلا هيلع مرم نب ىسيع رم :لاق «رانيد نب كلام نع ٦-

 ةماسأ يبأ نب ثراحلاو تمصلا يق ايندلا يبأ نبا هجرحأ :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)

 ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور ۷٥/٦: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض دنسب ۲١

 ٠٠٠١ ئواسملا يف يطئارخلا هاورو :تلق .نمحرلا دبع نب ةسبنع فعضل فيعض هدنسو

 ةسلاجلا يف يرونيدلاو ۲۲۹ خيبوتلا يق خيشلا وبأو ۳٠۷/١ بعشلا يف يقهيبلاو

 دانسإب عوفرم ثيدح ين انيور دق :دمحأ مامإلا لاق ۳٠۳/۷. خيراتلا يف بيطخلاو

 .فيعض دانسإ اذهو :يقهيبلا لاق .هتبتغا نمل رفغتست نأ ةبيغلا ةرافك :فيعض

 روضح ىف ًاطخلاب فرتعي نأ يغبني لب «ءارتفالاب صاح هنإف ءاطع لوق امأ :ىديبزلا لاق (۲)

 .اللا
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 . ناسللا ظقحو تمصلا لاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 لاقف ؟اذه حير نتنأ ام :نويراوحلا لاقف «بلك ةفيج ىلع نويراوحلاو

 .ةبيغلا نع مهاهني مهظعي ؟هنانسأ ضايب دشأ ام :ةاا ىسيع

 ةرفص يبأ نب بلهملا عم :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۷

 .'اهکھس نم كوف یقني ال هللاوف ‹ففكا :لاقف الحر باتغی الحر

 الجر باتغي الجر نيسح نب يلع عم :لاق «نيسح نع ٨“

 .سانلا بالك مادإ اهنإف «ةبيغلاو كايإ :لاقف

 الجر باتغي الحر ملسم نب ةبيتق عم :لاق «نیسح نع -۹

 .ماركلا اهتظفل املاط ةغضع. تظملت دقل هللاو امأ :لاقف

 يناقلي يناوحإ نم لحرلا نإ :لاق «ناذاز نب روصنم نع - ۰

 يفل ينإو «ينباتغا نمم ةبيغلا ينغلبيو ‹ يقيدص يق ينؤسي ۾ نإ حرفأف

 .ينمؤيو مثأي نأ ةفاخع ءينقرافي یتح يسياج نم داهج

 يسفن يذلاو ‹ةبيغلاو مکایإ :لوقي ناک هنأ ؛نسحلا نع ۳١١

 .بطحلا يف رانلا نم تانسحلا يف عرسأ يهل «هديب

 حيرلا نات نم هبيصي مفلا نأ :ىنعلاو «قرع اذإ ناسنإلا نم اهدحت ةهيرك حير :كهسلا (1)
 .ادبأ هنم صلخمي ال٠ ام ةبيغلا لوقب

 :لكألا دعب مفلا يق ىقبب ام ناسللاب ذحألا :ظملتلا (۲)
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 ناصللا ب باداو تمصلا بانک ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر

OIE OORT DONO 

 هيف اولمعتسي نأ دابعلا هب رمأ ام باب

 نيحمجا سانلا نسحلا لوقلا نم مهتنسلا

 ء يشب ينربحأ :4 يبلل تلق :لاق هل حيرش يبأ ىناه نع ۳.۲

 .«ماعطلا لذبو مالكلا نسحب كيلع» :لاق ؟ةنحلا بحوي

 ماعطإ :ةنجلا نم مكنكمي :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۳

 .مالكلا بيطو «ماعطلا

 و يرعشألا كلام يبأ نع ٤ ٠-

 باطأ نمل يه «اهنطاب يف نم اهرهاظ يف نمو «اهرهاظ يٿ نم اهنطاب يٿ

 .ماين سانلاو ليللاب ىلصو «ماعطلا معطأو «مالكلا

 :الاق «٣:ةرت] 4 اسس ساتل ًاولوقو » :رفعج يبأو ءاطع نع - ۰٥

 نم ىري افرغ ةنحلا يف نإ :لاق هلت

 ا لک هلا لوسر لاق : :لاق هغ

 ۲٤۳/۲ نابح نبا هححصو «يهذلا هيلع هرقأو هححصو ۷٤/١ مکاحلا هجرح (۱)

 نم هجرحخ نم ىلع فقأ ملو «نيعم نبا هبذكو كورتم ديز نب ميحرلا دبع هدانسإ يف (۲)
 يأ ثيدح امأف ورمع نب هللا دبعو يلعو كلام يبأ ثيدح نم يورو سنأ ثيدح
 ثيدحو ٥۸١/٤ يذمرتلا هجرحأ يلع ثيدحو ۲٦۲/٠١۲ نابح نبا هححصف كلام

 ٠١۳/١ يمهذلاو مكاحلا هححص ورمع نب هللا دبع
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 ناسللا ظفحو تمصنلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 :لاق ؟لوقت ریزاخلا اذه !هّللا حور ای :لیقف .مالسب رم :لاقف «ریزاخ

 .رشلا يناسل دوعأ نأ هركأ

 ددراف هللا قلخ نم كيلع ملس نم :لاق 4ظ سابع نبا نع-۸

 هّيحَقب متيَح اذاو ظ :لوقي کک هلل نأل كلذ ءايسوجبم ناك نإو ءهيلع

 ٩۲ :ءاسنا] 4 اَهودر وأ اهتم سح د اب اوي و

 سانلل :لاق [«ةرنإ 4 اًح ساتلل أولوقو ط :ءاطع نع -۹

 .هریغو كرشملا «مهلک

 "ينيلوي يسوجلا :ريبج نب ديعسل تلق :لاق « لانس يأ نع -۰

 هيلع تددرا اریحخ نوعرف يل لاق ول :لاقف ؟كلذ نم وح

 :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «ةشئاع يبأ نب نمحرلا دبع يبأ نع -۱

 حناوجلا يف "ةنكتسملا نئاغضلا لسغي «نيللا مالکلا

 ال مالك لك :ءامكحلا ضعب لاق :لاق ءنمحرلا دبع يبأ نع-۲

 .مكيلعو :اولوقف باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ :لاق هنأ ب ىنلا نع تبث ىذلاو )١(

 دري الف نيملسملاب ةصوصخ ةيآلا ءاطع :لاقو .مهيلع مالسلا در روهمجلا عنم كلذلو
 .اقلطم رفاكلا ىلع مالسلا

 .ةلصلاو ربلاب ينعباتي يأ :ىنيلوي (۲)

 .ةيفحملا ةتباثلا يأ :ةنكتسملا )۳(
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 نکت الف «كسيلح هب يضرُت كنأ الإ «كبر طخسي ي الو كنيد "غتوي

 .نينسحملا باوث هنم كّضوعي هلعلف «اليخب هيلع هب

 «يبأ دنع بيبط ينارصن سطع :لاق «ةورع نب ماشه نع ٣۳-

 ىلع هللا ةمحر نإ :لاقف !؟ىنارصن هنإ :هل ليقف !هللا كمحر :هل لاقف

 .نيملاعلا

 ةبيطلا ةملكلا» :لاق ي يبنلا نع هك ةريره يبأ نع ٤-

 رانلا اوقلا» :4 هللا لوسر لاق :لاق هه متاح نب يدع نع -

 . (ةبيط ةملكبف ف ءةرمت قشب نكت م ناف «ةرمت قشب ولو

 :ّربلا باص هيف رک رم ثالث :لاق «هبنم نب بهو نع ٦-

 .مالكلا ُبيطو «ىذألا ىلع ٌريصلاو «سفنلا ةواخَس

 ك

 .نيل مالك و «قيلط ةحو :نيه َءيش ربلا :لاق 4ظ رمع نبا نع ۷

 .هظفل شحفو هلوق ءوسب هکلهي يأ :غتوی (۱)

 .1۹۹/۲ ملسمو ۱۰۹۰/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 ٤/۲ ۷٠. ملسمو ٠۲/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ءاذبلاو '”شحفلا مذ باب

 مكايإ» لع هللا لوسر لاق :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع -۸

 .«شحفتلا الو شحفلا بحي ال هللا نإف «شحفلاو

 لع هللا لوسر نأ ؛هل صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع -۹

 الو شحفلا بحيال هللا ناف «شحفلاو مكايإو هللا اوقتاف الأ» :لاق
 ۳ غحفتلا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تلأس :لاق «لدحجملا هللا دبع يأ نع-٠

 نكلو اهلثم ةغيسلاب يزجي الو ‹«قاوسألا يف اباخص الو ءاشحفتم الو

O, 
 حفصيو وفعي .

 لل هللا لوسر تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 لئاذر نم عبطلا ههركي ام لكل مسا :يلارحلا لاقو .ةحيبق ةلصحخ لكل مسا شحفلا )١(

 ثالثلا هللا تايآ همكح يف قفتيف «عرشلا هثبختسيو «لقعلا هركني امك ةرهاظلا لامعألا
 .هدمعتيو كلذ فلكتي يذلا شحفتملا «عبطلاو لقعلاو عرشلا نم

 مكاحلاو ٤۸٦/١ ىربكلا يف يئاسنلا هاور ١٦١١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 ثیدح نم ٥۷۹ /۱۱ نابح نبا هاورو ورمع نب هللا دبع ثیدح نم هححصو ۱

 .ةريره يبأ

 نبا هححصو ۲٤٠٠/٠١ یربکلا يف يقهيبلاو ٠٠١/١ يسلايطلاو ٠۹١/۲ دمحأ هجحرحأ (۳)

 .ء۷۹/۱۱ نابح
 ٤ ٠٠۹/۱. نابح نبا هححصو .حیحص نسح ثیدح :لاقو ۳۹۹/٤ يذمرتلا هحرحأ )٤(
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 اذإف «ءيش هللا مراح نم كهتني م ام طق اهملظ ةملظم نم ارصتنم

 نيب ريخ امو ءابضغ كلذ يف مهدشأ ناك «ءيش هللا مراحم نم كهتنا

 .امإ نكي م ام ءامهرسيأ راتحا الإ «طق نيرمأ

 ىلتق بسي نأ ل هللا لوسر یھن :لاق ‹يلع نب دمحم نع -۲
 ام ءيش مهيلإ صلخب ال هنإف ءءالؤه اوبست ال» :لاقو «نيكرشملا نم ردب

 .(مؤل ءاذبلا نإ الأ ءايحألا نوذؤتو «نولوقت

 الو ءناعطلاب نمؤملا سيل» :لاق ي يبلا نع هڪ هللا دبع نع - ٣۳

 . "”«ءيذبلا الو ‹شحافلا الو ‹ناعللا

 دنع وهو ٤۳١/۷ ىلعي وبأو ٠٠٠١/١ دنسملا يف يديمحلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 .ريسي فالتحاو ريحأتو مدقتب ۱۸٠١/٤ ملسمو ٠۳١١/۳ يراخبلا

 جرحأ امك .تاقث هلاحرو لسرم ثيدح ٠٠٠١/٤: ءايحإلا جيرخت ين يقارعلا لاق (۲)

 اوذؤتف انتاومأ اوبست ال :حيحص دانسإب سابع نبا نع ۲۲۸/٤ یربکلا يف يئاسنلا

 .ملحلا ةلاسر نم ١١١ مقر ثيدحلا غجار .ةصق هلوأ يقو .انءايحأ

 :لاقو «حيحص دانسإب ٠٠٠/٤ يذمرتلا هاور ١٦١۳١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 يف ينطقرادلا لاق افوقوم يورو (يهذلا هيلع هرقأو) هححصو ٥۷/١ مكاحلاو .بيرغ نسح
 مكاحلا هححصو يذمرتلا هنسح :غولبلا ي ظفاحلا لاق .حصأ فوقوملاو ٩۲/١: للعلا

 يف عاقولا يأ :ناعطلاب نمؤملا سيل ٤۲١/١. نابح نبا هححصو .هفقو ينطقرادلا حجرو

 يف ناعط وهو هيلعو هيف نعط زاجلا نمو :ساسألا يف لاق .ةبيغ وأ مذ وحنب سانلا ضارعأ
 حرحجو اسح لاصنلا ماهسك مالكلا ماهس نأل انعط هام اغنإو :يبرعلا نبا لاق «سانلا ضارعأ

 امإ «مهبر ةمهحر نم مهدعبي اع سانلا نعل رثكي يذلا يأ :ناعللا الو .ديلا حرجك ناسللا

 .يبيطلا هركذ رانلا هلخدأ وأ «هيلع هبضغك ةيانك وأ «نالف ىلع هللا ةنعل لوقي :نأك احيرص

 هركي ام مالكلا شحفلاو :يبرعلا نبا لاق .هلاعفو همالك يف شحفلا وذ يأ :شحافلا الو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ىلع مارح ةن -1) :لاق يب يبلا نأ ؛هط ورمع نب هللا دبع نع - - €

 .«اهلخدی شحاف لک

 نوذؤي ةعبرأ» :لاق ليَ هللا لوسر نأ ؛ 4ظ عتام نب يفش نع ٠-

 ليولاب نوعدي «ميحجلاو ميمحلا نيب نوعسي «ىذألا نم مهب ام ىلع رانلا لهأ
 ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :هل لاقيف ءامدو احيق هوف ليسي لجرو ...روبفلاو

 ‹ ةنيبحخ ةعذق ةملك لك ىلإ رظني ناك دعبألا نإ :لوقيف «ىذألا نم انب ام

 "”(ثفرلا ذلتسي امك اهذلتسيف

 .ةمايقلا موي امدو احیق هوف لاس

 .شحفلا نمؤملا قلح مألأ :لاق هلظ هللا دبع نع -۷

 موي شحفتملا شحافلا :لاقي :لاق ‹ةرسيم نب ميهاربإ نع

 .بلك فوج يف وأ «بلك ةروص يف ةمايقلا

 :لوقي # هللا لوسر تعم :لاق ل و يردخلا ديعس يأ نع - ۹

 .(«شحفتملا شحافلا بحب ال هلا نإ

 ا ا ېک
 .اقدص مالكلا ناك نإو هقطنم يف شحافلا يأ :ءيذبلا الو نيدلاب قلعتي امن هعامس

 A۸1۱ ةيلحلا ين ميعن وبأو ايندلا يبأ نبا هاور ٤/٤ ١٦١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 110/۲ سودرفلا ق يمليدلا هحرحأو .نيل هيف دانسإب

 .۱۸۷ مقرب هجیرخت مدقت (۲)
 .لوقلا نم شحفلا :ثفرلا (۳)

@ 
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق يي ىنلا نأ ؛ءاطع نع - ۰

 . يوس لجر ناکل الجر شحفلا ناک ول !ةشئاع اير»

 نم ءاذبلاو شحفلا نإ الأ :لاق هللا دبع نب نوع نع ٣۱-

 يي نصقني امو «ةرحآلا يف نصقنيو ءايندلا يف ندزي امن نهو «قافنلا

 .ايندلا يف ندزي امن رثكأ «ةرحآلا

 «ناعطب نمؤملا سيل» 4 هللا لوسر لاق :لاق یط هللا دبع نع ٣-

 .«ييذبلا الو «شحافلا الو «ناعل الو

 "يوس لجر ناك ءالجر شحفلا ناک ول»

 ي

 ٠١١/٤. ةراتخملا يف ءايضلا هححص ةماسأ ةياور نمو ۳٠۹ :مقرب

 .فيعض وهو ۲۰۹/۱ دنسملا يق يسلايطلا هجرحأ ۲١۹/۲۰: فشکلا يق ينولجعلا لاق )١(

 :يراخبلا لاق :لاقو .درولا نب رابحلا دبع قيرط نم ۸٥/۳ ءافعضلا يف يليقعلا هاورو

 ةفلتخم ظافلأبو اذه نم حلصأب دانسإلا اذه ريغب اذه يور دقو «هثيدح ضعب يف فلاخي

 :اذه رابجلا دبع يق مالكلا قاس ام دعب ٥۴۷ ةحيحصلا يق ينابلألا لاق .شحفلا ىنعم يف

 تباث يدنع ثيدحلاف تاقث دانسإلا لاحجر ةيقبو نسحلا ةبتر نع هثيدح لزاي ال هلثمف

 .تاحجردلا لقأ ىلع نسح

 .۳۲۳ :مقرب هجیرخت مدقت (۲)

 :۲۷/۸ عمحلا يف يمثيلاو ه/١ فاحتإلا يف يريصوبلاو ۸٠١/۳ بيغرتلا ف يرذنملا لاق (۳)

 نبا اهدانسإ فو اضيأ خيشلا وبأو ٠١١/١ طسوألاو ۲٤٠١/١ ريغصلا يت يناربطلا هاور

 نكلو :تلق .نيل ةع نباو :يمثيملا داز .حيحصلا يف مهب جتح يناربطلا ةاور ةيقبو ةعيخ
 .ملعأ هللاو ةعيف نبا هيف سيل طسوألا دانسإ
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 «نايبلاو ءاذبلا» :ليب هللا لوسر لاق :لاق هه ةمامأ يبأ نع -

 °( قافنلا بعش نم ناتبعش

 ناك ام» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هظ كلام نب سنأ نع-

 "«هناش الإ طق ءيش يف شحفلا

 لل هللا لوسر ىلع دهشأ ينإ امأ :لاق هلط ديز نب ةماسأ نع ٦-

 .«شحفنملا شحافلا هللا بحي ال» :لوقي هتعم“ ينأ

 مكاحلاو هنسحو ٠۷١/٤ يذمرتلا هاور :١١٠١/؛ ءايحإلا جيرضخت يف يقارعلا لاق ()

 ءايحلا دض وه :ءاذبلا .حيحص :يبهذلا لاقو .نيخيشلا طرش ىلع هححصو ١/٠۸
 نم مثإ هيف نوكي ام انه هب دارملاو .ناسللا ةحاصف يأ :نايبلاو .مالكلا شحف ليقو

 اهؤشنم ناتاصح امهنأ ىنعم. :قافنلا نم ناتبعش .قح ريغب حدم وأ وجهك ةحاصفلا

 اهيت ريغلا ىلع هيف مدقتلا راهظإو «حصافتلاو قطنلا ين قمعتلا وه روكذملا نايبلاو قافنلا

 هيف طايتحالاو مالكلا يف ظفحتلاو ءايحلا ىلع اثعاب نامبإلا ناك امل :يضاقلا لاق .ابجعو

 يق لمأتلا ببسب نوكي ام :يعلاب دارملاف هيلعو .قافنلا نم امهفلاخي امو «نامبإلا نم دع

 مدعو ءارتجالا هببسب نوكي ام نايبلاو «ناسللا يف للخل ال لابولا نع زرحتلاو لاقملا

 مالكلا يق يعلا لبوق امنإ :يبيطلا لاقو .ناتهبلاو روزلا نع زرحتلاو نايغطلاب ةالابملا

 ةغلابم سانلا ىلع هيف مدقتلا راهظإو حصافتلاو قطنلا ق قمعتلا وه يذلا نايبلاب اقلطم

 .نايبلا كلذ ةرضم نامعبإلاب ةرضم هذه نأو ءنايبلا مذل

 نسح ثيدح :لاقو ۳٤۹/٤ يذمرتلاو ٠٤١١/۲ ةحام ع نباو ٠٠٥/۳ دمحأ هجرحأ (۲)

 ةراتخملا يف ءايضلاو «قفرلا ءايحلا :لدب هدنع نكلو ۳٠١/۲ نابح نبا هححصو .بيرغ

 .يطويسلا هنسحو ٥
 هدانسإو ٠٠١/١ يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور ٠٠١/٤ ١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو ۲٠۲/١ دمحأ هاور 1٤/۸: عمجما يف يمثيملا لاقو .ديح

 ك
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

TTYشحافلا ضخغبي هللا نإ» :لاق «هب غلبي هبط حد ءادردلا يأ نع -  

)۱( 
 . (ءيذبلا

 هللا نإ :لوقي ي يبلا تعم :لاق ہیلط د ديز نب ةماسأ نع - ~۳۸

 . ”(«شحفتملا شحافلا بحب ال ك

 هل هللا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع -۹

 ٣ ”«قاوسألا يف حايصلا شحفتملا شحافلا بحي

fءادلا إودأب مكر بحأ الو :لاق ‹ سيق نب فنحألا نع : 

 يبأو ادعاق 4 يبلا دنع تنك :لاق بط ةرم” نب رباح نع-١

 يف مالسإلا نم اسيل شحفتلاو شحفلا نإ» :ل هللا لوسر لاقف «يمامأ

 “)(قالخأ مهنساحأ امالسإ سانلا نسحأ نإو «ءيش
 يک

 هعام هركي ام ملكتي يذلا شحفلا ىلع لوبجبلا شحافلا :يطرقلا لاق ٠١١/٤ ةراتحلملا

 «لاعفألاو لاوقألا يف ءافحلا وهو يغبني ال ام هناسل لسري يذلا وأ «نيدلاب قلعتي امم
 شحفتملاو «شحفلاب سبلتلا شحافلا :ليقو .هل لمعتسملا كلذل يطاعتملا شحفتملاو

 .كلذك نكي مل نم ضغبيف ليج بيط ىلاعت هنأل ؛هب رهاظتملا

 أ .حيحص نسح ثيدح :لاقو ۳٠۲/٤ يذمرتلاو ٠٦٤ بدألا يف يراخبلا هجرحأ (۱)

 ۰٥۰٦/۱۲. نابح نبا هححصو

 ۳۳١. :مقرب هجيرخت مدقت (۲)

 بدألا يق يراخبلا هجرحأو .فيعض دنسب ايندلا يبأ نبا هاور ٠٠٠١/٤: يقارعلا لاق (۳)

 ٠١٤/١. سودرفلا يف يمليدلاو ٠۷/١ لماكلا يف يدع نباو ١

 يف يمشيفا لاقو .حيحص دانسإب ايندلا يبأ نباو ٥ دمحأ هاور ١٠١١/٤: يقارعلا لاق )٤(

- ۹٤ - 



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ىلع نذأتسي لحر ءاح :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠۲-

 تلاق «هب شبف لَ يبلا ىلع لحدف «ةريشعلا وخأ سئب» :لاقف ب يبلا

 الو شحفلا بحي ال هللا نإ !ةشئاع اير :لاقف !؟كلذ ٿي هل تلقف :ةشئاع

 .'«شحفتلا

 | ي
 يرذنملا لاق .تاقث هلاحرو هوحنب ٤٥۸/۱۳ ىلعي وبأو هنباو دمحأو هاور ۸ علا

 .تاقث هتاورو ديج دمحأ دانسإو ٠٠٠/۲ يناربطلاو دمحأ هاور ۲۷١/۳: بيغرتلا يف

 هححصو يرذنملا هنع تكسو Yo\/4 دواد وبأو ۲٥ بدألا يف يراحبلا هجرحخا (۱)

 .ينابلألا

 - “4 ۔



 ناسللا بادآو تمصلا بانك

 هب ملكتي نأ يهن ام باب

 ءاش ام :مكدحأ نلوقي ال» :لاق يَ يبلا نع هه ةفيذح نع - ۴۳

 .'(«تعش مث هللا ءاش ام :لقيل نکلو ‹ تئشو هللا

 يف هملكف يي يبلا ىلإ لحر ءاح :لاق هل سابع نبا نع ٤-

 !؟الدع هلل ينتلعج» هيب يلا لاقف .تئشو هللا ءاش ام :لاقف «رمألا ضعب

 .(هدحو هللا ءاش ام :لب

 عطي نم :لاقف ي يبلا دنع لحر بطح :لاق «ميهاربإ نع ٥-

 لق ءاذکه لقت ال» :لاقف .یوغ دقف امهصعی نمو «دشر دقف هلوسرو هللا

 ىربكلا يف يئاسنلاو ۲۹١/٤ دواد وبأ هاور ۱۷۸٤/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 يبأ نباو ٠۹۰/۰ دمحأو ٥۷/۱ يسلایطلا هاورو :يديبزلا لاق .حیحص دنسب ۲٤۳

 .ةراتخملا يف ءايضلاو ٦٦٦ ينسلا نباو ةحام نباو ٠٤٠/١ ةبيش

 ةحام نباو ۲٤٠١/١ ىربكلا ف يئاسنلا هاور ۱۷۸٤/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 نب حلحألا هيف دانسإ اذه ۱١١/۲: حابصملا يق يريصوبلا لاق .نسح دانسإب ١

 نيعم نبا هقوو دعسم نباو دواد وبأو يئاسنلاو متاح وبأو دمحأ هفعض هيف فلتخ هللا دبع

 ةليتق ثيدح نم دهاش هلو «تاقت دانسإلا لاحر يقابو نايفس نب بوقعيو يلجعلاو

 :ركاش خيشلا لاق ۲۷٤١/١ بدألا يف يراخبلاو ۲۸۳/١ دمحأ هجرحأو .ةثالثلا هاور

 نأ :ةنيهح نم ةأرما يهو ةليتق ثيدح ظفلو ينابلألا خيشلا هنسحو .حيحص هدانسإ

 تغشو هللا ءاش ام نولوقت نوكرشت مكنإو نودنت مكنإ :لاقف بب يبلا ىتأ ايدوهي

 نولوقيو «ةبعكلا برو اولوقي نأ اوفلحي نأ اودارأ اذإ ب يبلا مهرمأف .ةبعكلاو نولوقتو
 لاقو .هححصو ٠/۷ يئاسنلا هاور ٠١/١١ ٠١: حتفلا يف ظفاحلا لاق .تفش مث هللا ءاش ام

 .حيحص دنسب يئاسنلا هاور :۷۹/۸ ةباصإلا ي
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر

0) 
 («یوغ دقف هلوسرو هللا صعی نمو «دشر دقف هلوسرو هللا عطی نم

 لوقي نأ هركي هللا همحر میهاربإ ناک :لاق «ةريغم نع ٦-

 هركيو «كب مث «هللاب ذوعأ :لوقي نأ صحريو «كبو هللاب ذوعأ :لحرلا

 .نالف مث ءهللا الول :لوقي نأ صحريو «نالفو هللا الول :لوقي نأ

 نم لضفأ نم ةعبرأ تكر دأ :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع -۷
 اغإ :نولوقيو !رانلا نم انقتعا مهللا :اولوقي نأ نوهركي اوناكف «تكر دأ

 هلاب ذوعنو «رانلا نم هللاب ريجتسن :نولوقي اوناکو .اهلخد نم اهنم قتعي

 .رانلا نم

 ةعافش هبيصت نمت ينلعجا مهللا :لحر لاق :لاق بط ةفيذح نع ۸

 نوکتو لي دمحم ةعافش نع نينمؤملا ينغي هللا نإ :ةفيذح لاقف ا4 دمحم

 .نيملسملا نم نيبنذملل هتعافش

 رقتسم يت يتادأ مهلا :لوقي نأ هركي ناک هنأ ؛دهاحم نع - ۹

 .هسفن هتمر رقتسم ناف «كتمحر نم

 :لاقف «حیرش دنع دهش الحر نأ ؛نیریس نب دمحم نع -۰

 دهشا نكلو هللا ةداهشب دهشت ال :حيرش هل لاقف .هللا ةداهشب دهشأ

 .قح ىلع الإ دهشي ال هللا نإف «كتداهشب

 - ۹۷ -۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تملا باتك
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 ينب نم رفن يف ناك ب ىسوم نأ ؛4 سابع نبا نع -۱
 نم قلخل لوقت :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف !ريمح اي اوبرشا :لاقف «ليئارسإ

 .!؟هتقلخ ينتيأر اريزنخ «هتقلخ ينتيأر اراه :ةمايقلا موي هل ليق !ريزاح

 هللا لاق !ريزح اي :هيحأل لجرلا لاق اذإ :لاق «ميهاربإ نع -۴

 .اريرنحخ هتقلح ينارت :ةمايقلا موي هل

otهب هللا رثأتسا :تیملل لوقت 5 نأ هرک هنأ ؛دهاحښ نع . 

ooدوعسم نيا ةءارق ىلع :لاقي نأ هرکی ناک هنا ؛میهاربا نع - » 

 .ًأرقي دوعسم نبا ناک امک :نکلو

 .هللا دمحب ال « هللا رمعل :لوقت نأ هرکی ناک :لاق «میهاربإ نع -۳

 .لحر ةايحب فلحأ نأ نم

 الك :لحرلا لوق يق نوكرشت مكنإ :لاق هه بعك نع -۸

 وأ اقداص هللاب فلحا ...اذه هابشأو «كتايحو الك «ةبعكلاو الك «كيبأو

 .هریغب فلحت الو ءابذاک
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 ناسللا و تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 مكنم فلح نم» :لب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ١-

 . ' (قدصتيلف «كرماقأ لاعت :هبحاصل لاق نمو .هللا الإ هلإ ال :لقيلف «تاللاب

 هللا نإ» ل هللا لوسر لاق :لاق بلخ باطخلا نب رمع نع -۱
 تعمش ذم اهب تفلح ام هللاو :هلظ اک ربع لاق "مکن اوفلحت نا مکاھنب

 بنعلا اومست ال» ا هللا لوسر لاق :لاق هريره يأ نع -۲

 ."(ملسملا لجرلا مركلا امنإف «مركلا

 نلوقي ال» :لاق ييي ىبلا نأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۳

 .“(تسقل :لقیل نکلو «يسفن تشبخ مكدحأ

 نلوقي ال :لب هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع -4
 الو يير :كولمملا لقي الو .يتاتفو «ياتف :لقيلو :يتمأ الو يدبع :مكدحأ

 )لیا برلاو ‹دیبع مکلک ‹يتديسو ‹يديس :نکلو ‹يتبر

 ۱١۹۷/۳. ملسمو ۱۸٤۱/٤ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدخ (۱)
 ٠۲۹٦/۳. ملسمو ۲٤٤۹/٩ يراحبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۲)

 .هنم لوألا ةلمحلا ۲۲۸٠/١ يراخبلا جرحأ امك ۱۷٦۳/٤ ملسم هجرحأ «حيحص ثيدخ (۳)
 ۱۷٠١/٤. ملسمو ۲۲۸۰/۰ يراخبلا هجر «حیحص ثیدح )٤(
 ٠0٠/۲. حيحصلا يف هوجن جرحأ امك ۸۳ بدألا يف يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح )١(
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 :مكدحأ لقي ال» :لاق ك هللا لوسر نأ ؛ههط ةريره يبأ نع ٥-

 ‹يتيراجو يمالغ نکلو ء هللا ءامإ مکئاسن لکو ء هللا ديبع مكلک .يتمأ «يدبع

 «يتاتفو ياتفو

 :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هلظ هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع ٦-

 . مكبر متطخسأ دقف «مك ديس كي نإ هنإف ؛انديس :قفانملل اولوقت ال»

 .نالسك ينإ لوقي نأ هركي :لاق هڪ سابع نبا نع -۷

 كلملا حبصأو انحبصأ :اولوقت ال :لاق « هللا دبع نب نوع نع -۸
 ."دمحلاو هلل كلملاو انحبصأ :اولوق نكلو «هلل

 كب هللا معن :مكدحأ نلوقي ال :لاق «هللا دبع نب نوع نع -۹

 .رقأ :معنأ اإف ءانيع كب هللا معنأ :لقيل نكلو «ءيشب معني ال هللا نإف ءانيع

 :للع هللا لوسر لاق :لاق 4ظ هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع ٠-

 ناك نإو «لاق امك وهف ءابذاك ناك نإف «مالسإلا نم ءيرب ينإ :لاق نم»

 .(املاس مالسإلا لإ عجري نلف ‹اقداص

 ۱۷٦٤/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 لاق .حيحص دنسب ۲۹٥/٤ دواد وبا هاور ۱۷۸۹/٤: ءایحإلا جیرخت ين يقارعلا لاق (۲)

 .حيحص دانسإب ۷١/١( ىربكلا) يئاسنلاو دواد وبأ هاور ٠١۹/۳: بيغرتلا يف يرذنملا
 ۲٠۷. بدلا يق يراخبلاو ٠٤٦/٥ دنسملا يف دمحأ هحرحأو

 هلل كلملا حبصأو انحبصأ :لاق هنأ ةي يبلا نع تبث دقف «صنلا فالح داهتجالا اذهو (۳)
 .هلل دمحلاو

 )٤( دواد وبأ هاور :۳۷۲/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق ۳/ ۲۲٤ةحام نباو ١/٠۷۹
 ك
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 هللا نإ :لق نكلو «لوقي هللا نإ :لقت ال :لاق «فرطم نع -۱

 .ءيشب سيل «ءيش

 اعد اذإ» :لاق يب هللا لوسر نأ ؛لظ ةريره يبأ نع 1

 ال قغ لا ناف ءةبغرلا مطعيلو مزيل نكلو «تدش نإ مهلا :لقي الف < مکدحا

 ( “«هاطعأ ءيش همظاعتي

 يڪ

 جيرخت يف يقارعلا لاق .يمهذلا هيلع هرقأو .امهطرش ىلع حيحص لاقو ٤ مكاحلاو
 حتفلا يف ظفاحلا لاق .حيحص دانسإب ةحجام نباو 1/۷ يئاسنلا هاور ٤/ ٠: ءايحإإلا

 .هححصو يئاسنلا هجرحخأ :ه ١

 .ءيشب سيلا «ءيش ال «ءيش ال :لوقيف .رخآ ظفل ى ءا (۱)
 .هوحن ۲۳۳٤/۰ يراخبلا جرح امك ۲۰٠۳/٤ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 ناسللا ظفحو ت تمصلاا ةلاسر ناصللا بادآو تمصلا بانک
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 و

 يف ي هللا لوسر امنيب :لاق هل نيصح نب نارمع نع -۳

 عمسف «اهتنعلف «تزجضف ةقان ىلع راصنألا نم ةأرماو «هرافسأ ضعب

 لاق .(ةنوعلم اهنإف ءاهوعدو اهيلع ام اوذخ» :لاقف ي ىلا كلذ

 .دحأ اه ضرعي ام «سانلا يف يشمت نآلا اهارأ ينأكف :نارمع

 نبا جرخف ءائيش نعل الحر نأ ؛ورمع نب ليضفلا نع ٤-

 تدحجو نإف «ةنعللا تراد ءىش نعل اذإ :لاقف «تيبلا نم هل دوعسم

 ثيح نم يعحرا :اهه ليق ءاغاسم دب مل نإف «هيكلسا :اه ليق «اغاسم

 .تيبلا يف انأو عحرت نأ تفخف «تئح

 ال مهنأ يتمأ لادبأ ةمالع» :لاق «هعفر سینحخ نب رکب نع ٥-

 .(ادبأ اعيش نونعلي

 هتليل نعلاو ءانالف نعلا مهللا :لوقي لجرلا يق «ميهاربإ نع ح١٠

 هلل اناصعأا :لوقت :لاق «همویو

 هللا يضر ءادردلا مأ تلحد :لاق «ريثك يبأ نب ىيحي نع -۷

 ‹ نیقیدص نونوکت فیک :تلاقف «نونعلی مهو اه ناررج ىلع ءاهنع

 .۲۰۰ ٤/٤ ملسم هجرخا «حیحص ثیدح (۱)

 .ه۹ :مقرب ءايلوألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا اتك

 .اهبحاص ةوقرت ل قح «ضرألار ءامسلا نيب ددرتت

 نيب اعجطضم هظ ءادردلا وبأ ناك :لاق «رباح نب ميكح نع -۹

 ظاغأ ام «هنعلا مهللا :اولاقف «نيمس سق هيلع رمف «ههجو ىطغ دقو «هباحصأ

 ال :لاقف «هوربحأف ؟افنآ متنعل يذلا اذه نم :ههظ ءادردلا وبأ لاقف !!هتبقر
 .ةمايقلا موي اقيدص هللا دنع نوكی نأ ناعلل يغبني ال هنإف ءادحأ اونعلت

 ريغ « طق امداح نعل هڪ بلط رمع نبا عما مل :لاق < ماس نع ۸:

 ةملك «كيلع هللا ةنعل :لاقف «همدخ ضعب ىلع اهيف بضغ «ةدحاو ةرم

 .اهلوقأ نأ بحأ

 اذإف «مهرضح الإ موق ناطيشلا ركذ ام لق :لاق «دهاحج نع -۳۸۱

 هلإ ال :نم هرهظل عطقأ ءيش الو ءانعلم تنعل دقل :لاق هنعلي ادحأ عم

 .هللا الإ

 نعلت ال نأ تعطتسا نإ» :لاق لَ يبلا نع هل ىسوم يبأ نع -۲

 ءهتباصأ الهأ اه نوعلملا ناكف ءاهبحاص نم تجرح اذإ ةنعللا نإف «لعفاف ائيش

 اه دعب نكي م ناف «هيلع تعجر الهأ اه نعاللا ناكو ءالهأ اه نكي م نإف

 ايش نعلت ال نأ تعطتسا نإف ءايسوجم وأ ءاينارصن وأ ءايدوهي تباصأ ءالهأ

 .'(«لعفاف ادبأ

 دعحلا نب يلع هيفو ٠۷١( هل ءاعدلا باتك) يناربطلا هاور ۷٤/۸: عمحا يت يمشيملا لاق )١(
 ب
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا - باداو تمصلا بانک

 اذإ دبعلا نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق ي ءادردلا يبأ نع -۳

 ىلإ طبهت مث ءاهنود ءامسلا باوبأ قلغتف ءءامسلا ىلإ ةنعللا تدعص ائيش نعل

 تعجر ءاغاسم دجت م اذإف ءالامشو انيمي ذخأت مث ءاهنود اهباوبأ قلغتف «ضرألا

 .«اهلئاق ىلإ تعجر الإو ءالهأ كلذل ناك نإف «نعل يذلا ىلإ

 نونوكي ال نيناعللا نإ» :لاق يَ يبلا نأ ؛ هل ءادردلا يبأ نع ٤-

 ۳ (ءاعفش الو ءادهش ةمايقلا موي

 لوسر لاق :لاق 4ظ هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ماس نع ٥-

 "(اناعل نمؤملا نوكي الر :ي هللا

 :تلاق ةبادلا لجرلا بكر اذإ :لاق «سيق نب ورمع نع ٦-

 .هللا ةنعل هلل اناصعأ ىلع :تلاق اهنعل اذإف ءاميحر اقيفر يب هلعحا مهللا

¢ ۰ 
 .اضيأ هفرعأ م نم هيفو هریغ هبذک و ثیدحلا عضي نیعم نبا لاقو نابح نبا هقثو

 دمحأ دنع دهاش هلو ديج دنسب ۲۷۷/٤ دواد وبأ هجحرحأ ٤٦۷/۱۰: حتفلا يف ظفاحلا لاق (۱)

 يذمرتلاو ۲۷۸/٤ دواد يبا دنع رحآو «نسح دنشب دوعسم نبا ثیدح نم ۱

 نم ىلإ ةنعللا نإ :دمحأ ظفلو .لاسرإلاب لعأ هنكلو تاقث هتاورو سابع نبا نع ٤

 ىلإ تهجو بر اي تلاق الإو اكلسم هيف تدجو وأ اليبس هيلع تباصأ نإف ءهيلإ تهجو
 ظفلو .تئج ثيح نم يعجرا :اه لاقيف ءاكلسم هيف دجأ ملو ءاليبس هيلع دجأ ملف نالف
 حيرلا هتعزان الجر نإ -ةياور يقو- حيرلا نعل الحر نأ ؛سابع نبا نع دواد يآ ثنيدح
 ائيش نعل نم هنإو ءةرومأم اهنإف اهنعلت ال :ب يبلا لاقف اهنعلف يَ يلا دهع ىلع هءادر
 .۲۸/۱۰ ةراتخملا يف ءايضلاو ٠٠/۳ نابح نبا هححصو .هيلع ةنعللا تعجر لهأب هل سيل

 ۲۰۰٠/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ١٤/۹ ىلعي وبأو ۳۷٠/٤ يذمرتلا هجرحأ ()
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 اعيش بسی دحأ ام :لاقي ناک :لاق « ضايع نب لیضف نع -۷

 :تلاق الإ !هللا كنعلو «هللا كازحأ :لوقيف ءاهريغ الو ةباد ءايندلا نم

 .ملظأو ىصعأ مدآ ¿ نباو لید لق اف تاسعا ڈا رجا

 نأ نمؤملل يغبني ال» : هللا لوسر لاق :لاقو ءادحاو اناسنإ الإ طق نعل

 هامل نکی

 يلع انعم رست ال الا دبع اید و ا لرز لاق هویب نلف یب یلع

 نعلم رع

 هرقأو هححصو ٠٠١/١ مكاحلاو ۳٠۹ بدألا يف يراخبلاو ۳۷٠/٤ يذمرتلا هجرحأ (۱)
 .يهذلا هيلع

 ۲۸۹/٤ طسوألا يق يناربطلاو ٠٠٠/٦ ىلعي وب هاور :۷۷/۸ عمجما يف يمشيملا لاق (۲)

 يف يرذنملاو ۲/١ فاحتإلا يث يريصوبلا لاق .حيحصلا لاجر ىلعي يبأ لاجرو هوحنب
 يف ءايضلا هححصو .ديج دانسإب ايندلا يبأ نباو ىلعي وبأ هاور ۳٠٤/۳: بيغرتلا
 ٠۷١/٠. ةراتخملا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 (هحزامت الو

(۱) 

 “حازملا مذ باب

 كاخأ رامت ال» :كي هللا لوسر لاق :لاق 4ط سابع نبا نع ٠۰-
(CY) 

 حازملل نأ ملعا :يدرواملا لاق «ىذأ وأ ةموادم وأ طارفإ هيف ام وه :هنع يهنملا حازملا

 ةمصوف ؛حزامملا يذؤيو حزاملا مصي «قوقعلاو ةعيطقلا ىلإ اجرخو قوقحلا نع ةحازإ

 حزامملا ةيذأ امأو ءءاهفسلاو ءاغوغلا هيلع ئرجيو ءءاهبلاو ةبيلا هنع بهذي نأ حزاملا

 بناح هيلع لباق نِإو «هبلق نزحأ هنع كسمآ نإ «ضمم لعفو «هيرك لوقب قوقع هنألف

 حازم :يلازغلا لاقو قواسم ةمصو نع هست هزایو «هیقتب نأ لقاعلا ىلع قحف «هبدأ

 س يدع رض اف كو كحزام ناف برللا و شحلا رغم را سلاو بتلا

 :راكذألا يق لاقو .امارك اورم وغللاب اورم اذإ نيذلا نم نكو هريغ ثيدح یف اوضوخي

 ركذلا نع لغشيو ةوسقلاو كحضلا ثروي هنإف ةموادمو طارفإ هيف ام يهنملا حازملا

 حابملا وه كلذ نم ملس امو راقولاو ةباهملا ضعبل دقحلا ثرويف نيدلا تامهم يف ركفلاو

 اذهو بطاحخملا سفن بييطتو ةسناؤمك ةحلصم اردان هلعفي ناك اغنإ هنإف هلعفي ييي يذلا

 امه ثلاث ال نيلاح دحأ هحازم. ىحوتي لقاعلا :يدرواملا لاق ٠۲١ :مقرب هجيرخت مدقت

 لوقلا ليج نم سنأ ام نوكي اذهو نيطلاحملا ىلإ ددوتلاو نيبحاصلا سانی :امهدحأ

 طارفإلا نإف كحازم يت دصتقا !ينب اي :هنبال ميكح لاق امك لعفلا نسحتسم نم طسبو

 ‹نيطلاحملاب شحوتو نيسناؤملاب صقن هيف ريصقتلاو .ءاهفسلا ئرجيو ءاهبلا بهذي هيف

 نأ رودصملل دب ال :ليق دقو «مه نم هب ثدحو هيلع ًارط ام حازملا نم يغبني نأ يناثلاو

 ىلإ يضفي وأ ةعالخ ىلإ يضفي حازم امأ دحلا هلظ اوبرضاو سمشلا يف هوميقأ لاق يبأب

 لی ا نیا کا ی ا ج ازملا لمعتسي الو :يرعلا نيا لاق ةمذمو ةنجهف ةبس

 ذخكتأ أولاق ةر أوحبذت نأ مڪر هلآ وإ ةرقبلا ةصق نع اربخ ىلاعت لاق

- ۷“ - 



 ناسللا ظفحو تمصلا اسد ناسللا بادآو تمصنا بانک

 «هكحضو «همالك رثك نم :لاق «سيق نب فنحألا نع -۱

 .هب فرع ءيش نم رثکأ نمو «هتبيه تلق «هحازمو

 حزامت ال :يمأ يل تلاق :لاق ءردكنملا نب دمحم نع -

 .مهيلع نوهتف «نايبصلا

 :هنبال مادک نب رعسم لاق ح۳

 قيفش كيلع بأ لوقل عماف ٠ يتحيصن مادك اي كعلحن ينإ
 قيدصل امهاضرأ ال ناقلحخ امهعدف ءارملاو ةحازملا امأ

 قيفرل الواراح رواحمل امهدمأ ملف امهتولب ينإ

 قورع يأ سانلا يف هقورعو هموق يف فلاب يرزي لهجلاو

 .هب فحختسا حزم نم :لاق هبط باطخلا نب رمع نع -4

 عدي تح ناعبإلا ةقيقح لحجر غلبي ال :لاق هه رمع نبا نع ٥-

 حازملا يف بذكلاو «قحم وهو ءارملا

 ؛ةحازملاو يايإو هللا اوقتا :لاق ءزيزعلا دبع نب رمع نع -

 نإف «هب اوسلاجتو نآرقلاب اوثدحت «ةحيبقلا رجتو «ةنيغضلا ثروت اهنإف
 .لاجرلا ثيدح نم نسح ثيدحف «ېکیلع لقث

SSIES ES 

 يف حزما ال هانعم لاق ا: ةرقبلا] % يلهجلآ نم نوڪ ا نا هاب وعأ لاق اوزه

 "ایف ةقیقل اورتن اه خا نگار لهاا لمف كلذ ن لام اکحا
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ET TES مش 

 هللا هجر صاعلا نب ديعس لاق :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع -۷

 ؛ءيندلا حزامت الو ‹«كيلع دقحيف ؛فيرشلا حزامت ال !ينب اي :هنبال

 .قحلا نع حاز هنأل :لاق .ال :اولاق
 :لاق ؟حزمت !هللا لوسر اي :ليق :لاق هه ةريره يبأ نع -۹

 ."(اقح الإ لوقأ الو «معن»

 لاق ."ىكونلا بابس حازملا :لاق «ناوفص نب دلاخ نع-٠

 .حازملا ةوادعلا رذبو «رذب ءيش لكل :لاقي ناكو

 ‹«ناطيشلا نم جاردتسا حازما :لاق ‹يح نب نسحلا نع-۱

 الف .قحلا نع حاز هنأل احازم حازملا يم امنإ :لاق نم لوق امأو :ضايع ىضاقلا لاق )١(

 :ظفللا امأو .اقح الإ لوقي الو حزب لَك ىبلا ناك دقف :ىنعملا امأ ىنعم الو اظفل حصي

 ةدئاز تناکل لاق امک هلصأ ناک ولو لعفلاو' مسالا ىف ةتباث ةيلصأ حازملا ف ميملا نإف

 .لعفلا نم ةطقاس
 يذمرتلاو ٠٠١/۲ دمحأ هحرحأو ظفللا اذهب ۲ خيراتلا يف بيطخلا هجرحأ (۲)

 هلو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ؟انبعادت كنإ !هللا لوسر اي :ظفلب ٤/۷

 يف يمثيملا لاق .اقح الإ لوقأ الو حزمأل ينإ :يب لاق :لاق رمع نبا نع اهنم دهاوش
 4 يلا نع ةريره يبأ نعو .نسح هدانسإو ٥۹/۲ ريغصلا يف يناربطلا هاور:۸۹/۸ عمجلا

 الإ لوقأ ال ينإ :لاق !هللا لوسر اي انبعادت كنإ :اولاق .اقح الإ لوقأ الو حزمأل ينإ :لاق

 .نسح هدانسإو ٠٠٠١/۸ طسوألا يف يناربطلا هاور :۱۸/۹ عمحملا يف يمئيملا لاق .اقح

 .ىقمحلا يأ :یکو نلا (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 :يديزيلا دشنأ - ۲

 دشري ال قطنمو رضي ظفأ اهنإ ةحازملا هقلحخت هحولاو

 دمخت ال ةوادع جاجع تجاه امبرف هيفسلل ةحازملا عدف

 ةبلسم حازملا :لاقي ناك :لاق «نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع -۴

 ةقادصلل ةعطقم «ءاهبلل

 -۷۰۹¥۔



 ناسللا ظفحو تمصلا ةئاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 “سلا ظفح باب

 لجرلا ثدح اذإ» :لاق كيب يبلا نع طظ هللا دبع نب رباح نع ٤ ٠ ٤-

 ٤ (ةنامأ يهف ‹تفتلا م ثيدحلا

 مكنيب ثيدحلا» :ل هللا لوسر لاق :لاق «باهش نبا نع ٥-

 ."(ةنامأ

 راهظإ :يدرواملا لاقو .رارضإ هيف ناك اذإ مارح وهو ةنايح رسلا ءاشفإو :ءايحإلا يف لاق )١(

 ناك نإ ةنايخلا :نيتمصو ىدحإب ءوبي هنأل ؛هسفن رس راهظإ نم حبقأ هريغ رس لحرلا
 مومذم امهالكف الضافت وأ هيف ايوتسا اميف ررضلا امأف .اربختسم ناك نإ ةميمنلاو ءانمتؤم

 .مولم امهيف وهو
 .نسح ثيدح اذه :لاقو ۳٤۱/٤ يذمرتلاو ۲٦۷/٤ دواد وبأو ۳۲٤/۳ دمحآ هجرحا (۲)

 رهظف ءالاشو انيمب تفتلا وأ سلجلا نع باغ يأ :تفتلا .ةراتحملا يف ءايضلا هححصو

 هثدح يتلا ةملكلا يأ :يهف .هب هثدح يذلا ىلع علطي ال نأ هدصق نأ نئارقلاب هلاح نم

 ىدأ ثيح هللا رمأ فلاخ دقف هريغ اهب ثدح نإف ءاهايإ هعدوأ ثدحلا دنع :ةنامأ .اهب

 هماتكتسا ةلرام. هتافتلا ذإ ءاهمتك هيلع بجيف «نيملاظلا نم نوكيف اهلهأ ريغ لإ ةنامألا

 بادآ ىلع لمحلا نم زيجولا ظفللا اذه يق امل ملكلا عماوح نم اذهو :اولاق .قطنلاب

 ناوحإلا نيب ةميمنلا نم ريذحتلاو دولا ظفحو ءرسلا متكو «ةبحصلا نسحو «ةرشعلا

 نم ناسنإلا ىقلي ام :اهدحأ :نابرض رسلا :بغارلا لاقو .ىفخي ال ام نآنشلل ةيدؤملا

 نأ وهو :الاح امإو كل لوقأ ام متكا :كريغل كلوقك :اظفل امإ كلذو «متكتسي ثيدح

 يف دارملا وهو هسلاج نع هيفخي ب وأ هتوص ضفح وأ هدروی امیف هدارفنا لاح لئاقلا یرحتی

 . ٤٠۳/١ ضيفلا .ثيدحلا اذه

 .ديج دانسإ وهو السرم ايندلا يبأ نبا هاور ۱٦۸۹/٤: ءايحإلا جيرخت يق يديبزلا لاق (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 :هلڪ بلاط يبا نب يلع لاق -۷

 احيصن حيصن لكل نإف ٠ كيلإ الإ كرس شففتال
 احيحص امدأ نوکر تي ال ل اجرلا ةاوغ تيأر ينإو

 دحأ دنع يرس تعضو ام :لاق هه صاعلا نب ورمع نع-۸

 .هايإ هتعدوتسا ثيح «هب قيضأ تنك انُأ «هتملف يلع هاشفأ

 رس :لاق «هخايشأ ضعب نع يبأ ينثدح :رکب وب لاق - ٩

 نينمؤملا ريمأ نإ. !هبأ اي :هيبأل لاقف ءاثيدح ةبتع نب ديلولا ىلإ 4ظ و ةيواعم

 الف :لاق ؟كريغ ىلإ هطسب ام كنع يوطي هارأ امو ءاثيدح يلإ رسأ

 .هيلع رايخلا ناک هاشفأ نمو «هل رایخلا ناک هرس متک نم نف «هب ينثدحت

 هللاو ال :لاق ؟هيبأ نيبو لحرلا نيب ب لحدیل اذه نإ «هبأ اي :تلق :لاق

 لظ ةيواعم تيتأف .رسلا ثيداحأب كناسل للذت ال نأ بحأ نكلو

 .أطحلا قر نم يحأ كقتعأ !ديلو اي :لاقف «هتثدحف

 تعم :لاق «نادمه نم لحجر نع يأ نثدح :ركب وبأ لاق ٠-

 هب قثت نم دنع الإ هعضت الو «كنيد نم كرس نإ :لوقي ايبارعأ
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 ناسللا ظفحو تم تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 قطنلا ين ظفحتلاو مالكلا ةلق يف باب

 تمص :مكدحأ نلوقي ال» :لاق ب يبلا نع هبط ةركب يبا نع-۱

 وأ ةلفغ نم دب ال مأ «ةيكزتلا هركأ «يردأ امف :لاق (هتمقو هلک ناضمر

 .؟ةدقر

 ل هللا لوسر نأ ههظ ةركب يبأ نع نسحلا نع ةداتق نع-۲

 «ملعأ هللاف :ةداتق لاق ""(هلك ناضمر تمق ينإ :مكدحأ نلوقي ال» :لاق

 .؟لفاغ وأ «دقار نم دب ال مأ «هتمأ ىلع ةيكزتلا يشحأ

 انتئا :همالغل هل سوأ نب دادش لاق :لاق « ينانبلا تباث نع -۳

 كنم تعم ام :هباحصأ نم لحر هل لاقف ءاهيف ام ضعبب ثبعن انترفسب

 ‹تقدص :لاق ؟اذه نم ءيش اهيف نوکي نأ یرأ «كتبحاص ذنم ةملك

 هذه الإ اهمطحأو اهمزأ الإ كي هللا لوسر تعياب ذنم ةملكب تملكت ام

۲ 

 ٠ .كيلع الو كل امم الإ «كناسل كيلع نزا

 ٥- ميثح نب عيبرلا بحص نم ينربحأ :لاق «يميتلا ميهاربإ نع `

 .دعصي ال مالکب ملكتي ملف «ةنس نيرشع

 ۲۲٣/۸. نابح نباو ۳۱۹/۲ دواد وبا هجرحا «حیحص ثیدح )۰

 ٠١١/٤. يئاسنلاو ٠٠/٠ دمحأ هحرحخأ «حيحص ثيدح (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ميثحخ نب عيبرلا تعم ام :لاق «هيبأ نع يميتلا نايح يأ نع - ٦

 .طق ايندلا رمأ نم ايش رك ذي

 . اعفار يميتلا ميهاربإ تيأر ام :لاق «بشوح نب ماوعلا نع -۷

 ءيش يف ضوخي طق هتعمس الو ءاهريغ الو ةالصلا يف ءامسلا ىلإ هسأر

 .ايندلا رمأ نم

 .اريخ ىلوق يهذا !ةينب اي :لاق ؟بعلأ بهذأ !هاتبأ اي :تلاقف «هتتأ ميثح

 هينب ونب لعح ب مدآ ربك امل :لاق «هبر دبع نب ةقدص نع -۹

 ۾ ام تيأر ينإ !يب اي :لوقيف ؟مههنت الأ :مهؤابآ هل لوقیف «هب نوثبعی

 يل لاقو «يبر مالک تعم و «ةنحلا تيأر ءاوعمست مام تعمسو «اورت

 .اهيلإ كتدعأ ؛كناسل تظفح تنأ نإ :اهنم ينج رح نيج

 .هقطنم يف ظفحتي هتیأر :لاق ؟هب كملع امو

 هقطنم يق اظفحت دشأ طق الحر تيأر ام :لاق «ديبع يبا نع -۱

 .زيزعلا دبع نب رمع نم

 ىلع امو :رمع لاقف .كطبإ تحت :لجرل لحر لاقف «زيزعلا دبع نبا

 :لاق ول :لاق ؟كاذ امو :اولاق ؟هيلع ردقي ام لمحأب ملكتي نأ مكدحأ

 .لمجأ ناک كدي تحت
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر __ناسللا بادآو تمصلا بانک

EES EEA TE TE SO و ر اا 

 نإف ؛رظن ملكتي نأ دار اذإ نمؤملا :لاق «يميتلا ميهاربإ نع -۳

 السر هناسل اغا رجافلاو «هنع كسمأ هيلع ناک نإو «ملکت هل همالک ناک
 .!! السر (01)

 ءارو نم ميكحلا ناسل :نولوقي اوناك :لاق «نسحلا نع ٤-

 هيلع ناک نإو «لاق هل ناک نإف «هبلق ىلإ عحر لوقي نأ دارا اذإف «هبلق

 ىرح ام «هبلق ىلإ عحري ال «هناسل فرط ىلع هبلق لهاجلا نإو «كسمأ

 .هب ملکت هناسل ىلع

 وأ ضعبل مزاح وبأ لاق :لاق «نوشحاملا زيزعلا دبع نع ٥-

 .يردص مويلا مكنم تيفشأل «يناسل ةعبت الول هللاو :ءارمألا

 ناکو هللا ميت نم لحر ينثدح لاق «ماطسب نب تلصلا نع - ٠

 ةحلط نم هناسلل كلمأ ادحأ تيأر ام :لاق «ميهاربإو يعشلا سلاح دق

 م ةنس نيرشع ذم ةملكب تملكت ام :لاق «هايس نب نوميم نع -۷

 .هللا ركذ نم ناك ام الإ ءاهيلع تمدن الإ ءاهب ملكتأ نأ لبق اهربدتأ

 ‹«تمصلاب مكيلعف «ميظع مكح قطنملا ةلق :لاق «بعك نع -۸

(0 
 .بونذلا نم ةفحخو «رزو ةلقو «ةنسح ةعر هناف

 .هيف انواهتمو الهس هناسل ىلع مالكلا ناك يأ (۱)

 .اهنم جرحتلاو مراحلا نع فكلا وهو عورلا نم ةذوحأم :ةعر (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باذآو تمصلا باتك
 سس ا ا ل

 يضر ةيرافغلا مكحلا يأ ةنبا همأ نع ميحس نب ناميلس نع -۹

 ءةنجلا نم ونديل لجرلا نإ» :لوقي هي هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا

 نم دعبأ اهنم دعابتيف «ةملكلاب ملكتيف جير دیق ال اهو ہنی نوکی ام تح

 ا «ءاعنص

 دبع مزلا :يبأ يل لاق :لاق «يميتلا ماطسب نب تلصلا نع ١-

 اظفحت دشأ ةفوكلاب ملعأ امف «مالكلا يف هيقوت نم ملعتف «رجيأ نب كلما

 .هنم اتمص لوطأ هبارتأ يث نكي مل :لاق «رمحألا دلاخ يبأ نع ١-

 .-رعسم :ينعي-

 نم عد :جلعد نب ديلح يل لاق :لاق « يلصوملا قوزرم نع -۲

 .كارأ الو «ملست كلذ تلعف نإ ىسعف ءدب هنم كل ام مالكلا

 هثعبو لحرل هاڪ د كلام نب سنأ لاق :لاق ‹يريمنلا دايز نع - ۲

 مالكب ملكتت نأ تدر اذإف «هنم رذتعت نأ ديرت رمأ لکو كايإ :ةحجاح يف

 كيلع ناک نإو «هب ملکتف كل ناك نإف «هب ملكتت نأ لبق هيف رظناف
 .كل ريخ هنع تمصلاف

 دمحم ريغ حيحصلا لار هلاحرو ۲۷۷/١ دمحأ هاور ۲۹۷/٠١: عسحا يف يمشيملا لاق )١(

 جرحأو .ملعأ للاعت هللاو مهو ل هللا لوسر تغمس دنشلا يف هلوقو ةيباحصلا هدنس

 . ٠٠٠/٠ يناثملاو داحآلا يف ينابيشلاو ۲۳٠ تاقبطلا يف ةفيلخو يناربطلا ثيدحلا
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 ناسللا ظفمحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تم تمصلا بانک

 هللا اوقتا :يرملا حلاص انل لاق :لاق «دمحم نب هللا ديبع نع ٤-

 .مکنید غتوي ام مالكلا نم اوعدو

 .ةدابعلا حاتفم تمصلا لوط :لاقي ناک :لاق «نایفس نع - ٥

 كلام ابأ تعم :مغيضل راحل تلق :لاق «ماطسب نب ىجحي نع ٦-

 ؟وه ام :تلق .ادحاو اتيب الإ ركذي هتعمس ام :لاق ؟اغيش رعشلا نم ركذي

 :لاق

 هوفمل هنإو مالكلا رذح هناسل يقتلا عرولا نزخي دق

 ةنس نيعبرأ تمصلا لحر ملعت :لاق «رذنملا نب ةاطرأ نع -۷

 .مون وأ «بارش وأ «ماعط دنع الإ اهعزتي ال هيف يف اهعضي ةاصحب

 همالک ظفحب انباحصأ ضعب ناک :لاق «ضايع نب لیضف نع -۸

 .ةعمحجلا ىلإ ةعمحلا نم

 .ريسيلاب مالكلا نم نوفتكي'اوناك :لاق «دهاحم نع -۹

 ‹ ىنغتف ريسم يف هل د رمع ناک لاق ایز نی العلا نع < )6

 ‹رفس ق هل د سوا نب دادش ناک :لاق «ةيطع نب ناسح نع - 3

 :لاقف .هنم تركنأف ءاهب ثبعن ةرفسلاب انتئا :همالغل لاقف ءالزام لزاف

 ..هدسفیو هکله يأ (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 هذه يتملك الإ ءاهمزأو اهمطحأ انأو الإ تملسأ ذنم ةملكب تملكت ام

 .يلع اهوظفحت الف

 :هناسلل هل سابع نبا لاق :لاق ءريخشلا نب فرطم نع - ۲

 ؟اذه لوقتأ :هل ليقف :لاق .مدنتس كنأ ملعاف الإو «منغت اريح لق !كحيو

 نأ الإ «هناسل ىلع هنم دشأ ةمايقلا موي وه سيل ناسنإلا نأ ينغلب :لاق

 .ملسف تكس وأ «منغف اريح لاق نوکی

 «اناسليط ديبع نب ورمع ضرع :لاق «رماع نب ديعس نع- ۳

 نإ :نولوقي اوناكف «ةنس نيسمخ هب بيعف ؛هنم دوحأب بوثام :لاقف

 .هناسل ظفحب ال ارمع
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسىللا بادآو تمصلا بانک

SNA 8 
 EIS ی ی ا ی ا ی ت ی

 [ هلضفو قدصلا باب |

 هلط قيدصلا ركب ابأ عم «طسوأ نب ليعامإ نب طسوأ نع ٤-

 لوأ ماع ليي هللا لوسر ماق :لاقف «ةنسب هي هللا لوسر ضبق ام دعب

 اهو «ربلا عم هنإف «قدصلاب مكيلع» :لاق مث «ركب وبأ ىكب مث ءاذه يماقم

 .'«راتلا يف امو «روجفلا عم هناف «بذكلاو مكايإو «ةنجلا يف

 يدهي قدصلا نإ» :4#4 هللا لوسر لاق :لاق هبط هللا دبع نع - ٥

 .(اقيدص بنكي تح قدصيل لجرلا نإو ءةنجلا ىلإ يدهي ربلا نإو ءربلا ىلإ

 ءةنجلا ىلإ يدهي هنإف «قدصلاب مكيلع :لاق بط هللا دبع نع - ٠٦ ٤

 «هبلق يف ربلا تبثيو «اقيدص هللا دنع بتكي ىح قدصي لحرلا لازي امو

 .اهيف رقتسي ةربإ عضوم روجفلل نوكي الف

 اتس يل اونمضا» :لاق يلب يبلا نأ ؛بهخ تماصلا نب ةدابع نع - ۷

 اودأو «متدعو اذإ اوفوأو .متثدح اذإ اوقدصا ؛ةنجلا مكل نمضأ «مكسفنأ نم

 .'«مکیدی اوکو «مک ر اصب اوضغو «مکجورف اوظفحاو «معنمتئا اذإ

 ‹كيف نك اذإ ثالث» :لاق ي ىبلا نع 4ط ورمع نب هللا دبع نع “۸

 .1 1/۲ ةحجام نباو o١ دمحأ هجرحأ «حيحص ثٹیدح (۱)

 ۲١٠۲/٤. ملسمو ۲۲۱٦/۰ يراحخبلا هحرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 ۰۰٦/۱. نابح نیاو ۳۹۹/٤ مکاحلا هححصو ۳۲۲/۰ دما هجرخا (۳)

VA - 



 (ةمعط يف ةفعو ةنامأ ظفحو «ثيدح قدص :ايندلا نم كتاف ام كرضي م (0

 اورحت» و هللا لوسر لاق :لاق ءرمتعملا نب روصنم نع - ۹

 .(ةاجنلا هيف نإف .ةكلهلا هيف نأ متیأر نإو ‹قدصلا

 دبعلا نمؤي ال» 3 هللا لوسر لاق :لاق لط ةريره يبأ نع - ۰

 نإو ءارملاو ءةحازملا يف بذكلا كرتي تحو «قدصلا رثؤي ىتح «هلك نامبإلا

 .(قداص ناک

 يقهيبلاو يناربطلاو ايندلا يبأ نباو ٠۷۷/۲ دمحأ هاور ۳٠١/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق )١(

 يناربطلاو دمحأ هاور ۲۹٠/٠١: عمحما يف يمثيملا لاق .ةنسح ديناسأب ۲٠٠/٤-۲۲٠

 :مهظفلو ۳۷١/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۳٤١۹/٤ مكاحلا هجرحأو .نسح امهدانسإو
 اذهب هبسن فنصملل هبسن امه يرذنملا تح .ةقيلخ نسحو -اودازو- كيف نك اذإ عبرأ

 .؟ريغ فيك يردأ امف .ظفللا

 الضعم اذكه تمصلا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ۳٠٠/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 عمحم نع ٠٠٠/۲ دهزلا يف دانه هجرخأو ٠۷/١. سودرفلا يف يمليدلاو .تاقث هتاورو

 كيدري بذكلاو «هتفخ نإو كيجني قدصلا :ءامكحلا ضعب لاق .كلذك السرم ىي نبا
 لك مامت نهف «نامأوت ملحلاو ربصلاو «نامأوت ءافولاو قدصلا :ظحاحلا لاقو .هتنمأ نإو
 دقو :يدرواملا لاق .داسف لك لصأو ةقرف لك ببس نهدادضأو .ايند لك حالصو نيد

 ملسأ بذكلا نأ ىريف ءرضلا عافدتساو عفنلا بالتجا بذكلا يف نأ سانلا ضعب نظي

 ال دعبأ بذكلا ناك امعرو عمطلل اقافشتساو «عدخلاب ارارتغا هيف هسفنل صحرف منغأو

 نم ىنجي لهو ءاريخ نوكي ال رشلاو ءانسح نوكي ال حيبقلا نأل ؛فاخي امل برقأو نمؤي

 .لظنحلا مركلا نمو بنعلا كوشلا

 هيفو ۲٠۷/١ طسوألا يف يناربطلاو ۳٠٤/۲ دمحأ هاور ۹۲/١: عمجملا يف يمشيملا لاق (۳)

 نم ركنم ثيدح ٤٠٥۸: ةعفنملا ليجعت ق ظفاحلا لاق .هركذ نم رأ ملو نيذأ نب روصنم

 نالا سيلف لوهجج هيوار اروصنم نألو ةريره يبأ نم عمسي مل الوحكم نأل هدانسإ ةهح
 س
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 كلملا دبع ينرمأ :لاق «يموزخملا هللا ديبع نب ليعامإ نع ١-

 .نآرقلا مهملعأ امك قدصلا هينب ملعأ نأ ناورم نبا

 .قدصلا ثيدحلا نيز :لاق بڪ يلع نع - ٤۲

 .ةاض هنإف قدصلاب مكيلع :هموقل لحجر لاق :لاق «زلحب يبأ نع - ٤۴۳

{ofينملع :لاقف و د دوعسم نبا ىتأ الحر نأ ؛نيصح يأ نع -  

 عم لوزتو ءايش هب كرشت الو هللا دعت :لاقف ؟عماوحج عفاون تاملک

 ادیعب ناک ناو ریبک رآ ریخص نم قدصلا كءاج نمو «لاز ام نیا نآرقلا

 ابیبح ناک نِإو ریبک وأ ریغص نم بذکب كاتأ نمو «هنم هلبقاف ءاضيغب

 .هیلع هددراف .«ابیرق

 نإ :لاقي ناک :لاق «ةدرب يبا نب هللا دبع نب ةدرب يأ نع - ٥

 ءالجأت دقو ناسارخ نم هانبا لبقأف «طق ابذک بذکی مل شارح نب يعبر

 يعبر نأ نومعزي سانلا نإ !ريمألا اهيأ :لاقف «جاجحلا ىلإ فيرعلا ءاجف

 امهو «ناسارخ نم هانبا مدق دقو «طق ةبذك بذكي مل «شارح نبا

 ام :لاق !خيشلا اهيأ :لاق «ءاج املف .هب يلع :جاجحلا لاقف .نايصاع

 ال :لاق .تيبلا يف امهتفلحخ « هللا ناعتسملا :لاق ؟كانبا لعف ام :لاق ؟ءاشت

 .كل امه ءامهيف كؤوسأ ال «هللاو مرج
 ی

 .هسفن ف بذكب وه سيلف مهريغو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا بانك

 دعولاب ءافولا باب

 .«ةيطع ةدعلا» :لاق يل ىبلا نأ ٠ لا نع - ٤٦

 -دعولا ينعي ر- يأولا» :ع هللا لوسر لاق لاق ءةعیف نيا نع <۷

 “(لضفأ وأ نيدلا لغم

 ورمع نب هللا دبع ترضح امل :لاق ‹بائر نب نوراه نع - ۹

 عماجلا يف يدزألاو ٠٠١۲ ليسارملا يق دواد وبأ هحرحأ «تاقث هتاورو لشرم هدانسإ (۱)

 يورو ٠٠٠١/١ بلاطملا يف ظفاحلا هلاق رمع يبأ نباو مراکملا يت يطئارخلاو ۱

 باهشلا يف يعاضقلاو ۸۱1/۳ سودرفلا يق يمليدلا هحرحأ دوعسم نبا نع الوصوم

 ميشا نب ثابق نعو «فعضلاب هل يطويسلا زمرو 0۹/۸ ةيلحلا يث ميعن وبأو ۴۹/۱

 ١٠۹٠/٤. ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا هلاق فيعض دنسب ۲١۹/۲ طسوألا يف يناربطلا هاور

 نبا ةياور نم تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ١٦۹1/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 .فيعض دنسب يلع ثيدح نم ٤ سودرفلا دنسم يف يمليدلا هاورو السرم ةي

 طسوألا يف يناربطلا هجرحأو .دشأ وأ نيدلا لغم ةدعلاب دعاولا :يمليدلا ظفلو :تلق

 هدانسإ ۱١٦۲/۳: يقارعلا لاق .دوعسم نباو يلع ثيدح نم ۲٠٠/١ ريغصلاو ۰4/۲

 .ةلاهج هيف
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا باتک

 ينم ناك دقو «شيرق نم لحر يتنبا يلإ بطح ناك هنإ :لاق «ةافولا ط
 اهتجوز دق ىنأ اودهشا «قافنلا ثلثب هللا ىقلأ ال هللاوف «دعولاب هيبش هيلإ

 .هایا

 عيبب ل يبلا تعياب :لاق هه د ءاسمحلا يأ نب هللا دبع نع-٠

 تیسنف «كلذ هناكم يف اهب هيتآ نأ هتدعوف «ةيقب هل تيقبف ثعبي نأ لبق

 دقل تف اي» :لاقف ءهناكم يف وهو .ثلاثلا مويلا يف هتيتأف «دغلاو يموي

 .'«كرظتنأ ثالث ذنم انهاه انأ يلع تققش

 دعو مالسلا هيلع هللا يبن ليعامإ نأ ؛يشاقرلا ديزي نع ١-

 ال هناکم اموی نیرشعو نینثا مالسلا هيلع لیعامإ هل سلجف «اداعیم الحر

 .كلذ دعب ءاج تح «كلذ نع رحآلا ىهلو «هداعيمل حربي

 ههر نیريس نب دمحم تدعاو :لاق «باصقلا هبر دبع نع -۲

\ 
 ا

 هتیتأف «دعب ترک ذ مث «لغشب هدعو تیسنف «يحاضأ هل يرتش ثا نأ هللا

 «هسأر عفرف «هيلع تملسف « ينرظتني دمحم اذإو راهنلا فصن نم ابيرق

 ينفنعو «تلغش :هل تلقف .كنم بنذ نوهأ لبقي دق هنإ امأ :لاقف

 ول :لاقف .ةعاسلا ىلإ دعقي ملو بهذ دق :اولاقو «كيلإ ءيجلا يف يباحصأ

 ۱٦۲۰/۳ میعن وبأو ۳۲۹۱/۹ عناق نباو ۲۹۹/٤ دواد وبأو ۹/۷ دعس نبا هجرحخا (۱)

 يقارعلا لاقو ۲٠٠۰/۹. ةراتحملا يق ءايضلا هححصو ۱۹۸/٠١ ىربكلا يف يقهيبلاو

 .ىنابلألا هفعضو .هدانسإ يف فلتحا :ظفاحلاو
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 ناسللا طظفحو تمصلا ةلاسر

 وأ ةالصلل الإ اذه يدعقم نم تمق ام «سمشلا برغت ىتح ءىجت م

 دعاوي لحرلا :ميهارباإل تلق :لاق « هللا ديبع نب نسحلا نع - 1

 ةالصلا تقو لحدي نأ نيبو هنيب ام رظتنيل :لاق ؟ءيجي الو داعيملا لجرلا

 .ءيجت تلا

 «دعت الف تلئس اذإ :لاقي ناک :لاق «ناملس نب تارف نع ٤-

 .نکي ءيش ردقي ناف «لوقت ام عما :لقو

 يل لاق الإ «طق ادعوم بويأ تدعاو ام :لاق «ةبعش نع ٠-

 دق هتدجو تثح اذإف دعوم كنيبو ينيب سيل :ينقرافي نأ ديري نيح

 مث «ثيدحلا يف اندعي هللا هحر ةبقر ناك :لاق «ةناوع يبأ نع -

 .هیلإ انقبسیف .هکر ت نم مثأن دعوم مکنیبو ينيب سیل :لوقب

 :نولوقي هظ هللا دبع باحصأ ناك :لاق «قاحسإ يبأ نع - ۷

 .فلخي ملف «هللا ءاش نإ :لاقف دعو اذإ

 ةيلهاحلا يف نامعنلا نب فوع لاق :لاق «قدنخ نب بم نع -۸
£ 
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 بذكلا مذ يئ باب

 ا قيدصلا ركب ابأ عم ؛طسوأ نب ب ليعامإ نب + سو نع ۹

 يف امهو «روجفلا عم هناف «بذكلاو مكايإ» :لاق مث : کب وبا یکب م اذه

(0( 
 . («رانلا

 يدهي بذكلا نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل د هللا دبع نع - 7

 دنع بتكي تح «بذكيل لجرلا نإو ءرانلا ىلإ يدهي روجفلا نإو «روجفلا ىلإ
 "باذک هللا

 «رانلا ىلإ يدهي هنإف «بذكلاو مكايإ :لاق 4ظ د هللا دبع نع -۱

 ىف روحفلا تبثيو ءاباذك هللا دنع بتكي تح بذكي لحرلا لازي امو

 .اهيف رقتسي ةربإ عضوم ربلل نوكي الف «هبلق

 اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» لاق 3 يبل نأ ؛ بط هللا دبع نع -۲

 “(ناخ نمتؤا اذإو «فلخأ دعو اذإو .بذك ثدح

 ٤٤٤. :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۱)

 . ٤٤٥ :مقرب هجیرخت مدقت «حیحص ثیدح (۲)

 ناک نِإو قفانم وهف هيف نک نم ثالث :ظفلب وه لب ظفللا اذهب هحرحخ نم ىلع فقأ م (۳)

 هدروأو ۸۹/١ رازبلاو يسلايطلا دواد وبأ هحرحأ "....قافنلا نم ةلصخ هيفف ةلصخ هيف

 يمثيهلا لاق .حصأ فوقوملاو ۸٠/١ للعلا يق ينطقرادلاو ١١۲۹/۳ لماكلا يف يدع نبا
 .حيحصلا لاحر هلاجرو ٠١۹/١( رصتحخملا) رازبلا هحرحأ ۱١۸/١: عمحا يق
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 :ثالث قفانملا ةيآ» :ب هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ةريره يبأ نع -۳

 .«ناخ نمتؤا اذإو «فلخأ دعو اذإو «بذك ثدح اذإ

 نم عبرأ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هه ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 نم ةلصخ هيف تناك نهنم ةلصخ هيف ناك نإو ءاصلاخ اقفانم ناک هيف نک

 اذإو ‹رجف مصاخ ااو «بذك ثدح اذإو فلخأ دعو اذإ :اهعدي ىح قافنلا

 5 هردغ دهاع

 "”«بذكلاو ةنايخلا الإ «نمؤملا اهيلع ىوطي وأ عبطي ةلخ لك ىلع»

 ۲۲٠۲/۰. ملسمو ۲۱/۱ يراخبلا هحرخأ «حیحص ثیدج (۱)

 ۷۸/١. ملسمو ۱٠۹۰/۳ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 لاجر هلاجرو ٦۷/۲ ىلعي وبأو ٠٠١/۳ رازبلا هاور ۹۲/١: عمحا يف يمشيملا لاق (۳)
 لاق :-ىلعي وبأو رازبلل هبسن ام دعب- ٠٤١/١ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .حيحصلا

 ءدانسإلا اذهب مشاه نب يلع الإ هدنسأ ملعن الو اعوفرم هجو نم دعس نع يور :رازبلا

 .مهريغو نابح نباو يئاسدلاو ةعرز وبأو ينيدملا نباو نيعم نباو دمحأ هقثو :تلق

 متاح يبأ نباو ۳۲۹/٤ للعلا يف ينطق رادلا حجرو ۲١۸/۳ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو

 يف يديبزلا لاق .عوفرملا ىلع فوقوملا ۲٠۷/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۳۲۸/۲ للعلا يف

 لاجب ال امن هنوكل حيحصلا ىلع عفرلاب هل مكحي ام وهف كلذ عمو :ه۱۸/۷ فاحتإلا

 ءاقلختو اعبطت نالصحي دق لب امهيلع عبطي الف يأ:بذكلاو ةنايخلا الإ .هيف يأرلل

 لاق .رشو ريخ نم اهلاوز داكي ال يتلا قالحألا عيمج + نم ناسنإلا يف بكر ام عابطلاو

 اهداضي نامعبإلاو نمؤم هنأب مكح هنأل هلال نييفانم بذكلاو ةنايخلا تناك اغنإو :يبيطلا

 نأ هطرش نم سيلو ناعإلل بناحج بذكلاو هل ةنامأ ال نمل ناعإ الو ةنامألا دض ةنايخلا ذإ
 .هنم رثكي ال نأ لب الصأ بذک الو ةنايخ هنم دحوي ال
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا ب بادآو تمصلا باتک

 هللا رظني ال ةئالث» :¥4 هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع-١

 .ىهزملا لئاعلاو .باذكلا مامإلاو «ينازلا خيشلا :ةمايقلا موي

 ؟نمؤلا بذکی له !هلل لوسر ا :لاق هيلط ءادردلا يبأ نع -۷

 “(«بذكف ثدح اذإ نم ءرخآلا مويلاب الو هللاب نمؤي ال» :لاق

 دلط قيدصلا ركب ابأ تعم لاق «مزاح يأ نب سيق نع -۸

 .ناعإلا بناجم هنإف «بذكلاو مكايإ !سانلا اهيأ :لوقي

 دشأ قلح نم ناك ام :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۹

 ىلع علطي لي هللا لوسر ناك دقلو «بذكلا نم ب يبلا باحصأ دنع

 دق هنأ ملعي قح هردص نم لحني امف «بذكلا ىلع هباحصأ نم لحرلا

 ."ةبوت اهنم هلل ثدحآ

 «ةبذكلا بذكيل دبعلا نإ» :لاق ءهعفر هل رمع نبا نع - ٠١

 . هب ءاج ام نيليم وأ اليم هنم كلملا دعابتيف

 او .ربکتسم لئاعو باذک كلمو :هدنعو ۱۰۲/۲ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۱)

 .لاتخملا ريقفلا يأ :وهزملا لئاعلاو ۸٦/١. يئاسنلاو ۲٠٠/٠١ نابح نبا

 ‹فيعض دنسب ديهمتلا يف ربلا دبع نبا.هاور 1۷٠٠٦/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 امك .ءادردلا ابأ لئاسلا لعحو «بذكلا ىلع ارصتقم تمصلا يق ايندلا يبأ نبا هاورو

 ۲٤۱/۲۷. خیراتلا ي رکاسع نباو ۲۷۲/٦ خیراتلا يف بیطخلا هجرحا

 ۱۱۰/٤. مکاحلاو ٤٤/۱۳ نابح نبا هححصو ۱۹۷٤ يذمرتلاو ٠١۲/١ دما هجرخآ (۳)

 ديحج نسح ثيدح :لاقو ۳٤۸/٤ يذمرتلاو ۸٦/١ يئاسنلاو ٤۳١/١ دمحأ هجرحأ )٤(
 .ابیرع
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

 «بوذكلا ناسللا هللا دنع اياطخلا مظعأ :لاق هڪ يلع نع -۱

 .ةمايقلا موي ةمادن ةمادنلا شو

 هللا دبع باحصأا نم سان ينثدح سباع نب نمحرلا دبع نع “۲

 اياطخلا مظعأو «بذكلا اياور اَياَوَرلا رش :هتبطح يف لوقي ناك هنأ ؛هلظ

 .بوذكلا ناسللا

 :ثالث قفانملا ةيآ» :لاق جي هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره بأ نع -۳
 0( . . 5 . ٤

 . «ناخ نمتؤا اذإو ‹فلخأ دعو اذإو ‹«بذک ثدح اذإ

 «لمعلاو لوقلا فالتحا :قافنلا نم دعي :لاق «نسحلا نع ٠4-

 ينب يذلا قافتلا لصأو «جَّرْخَلاو لَحذَلاو «ةينالعلاو ٌرسلا ةفالتحاو

 .بذكلا :قافنلا هيلع

 بذکی نم ‹«يدنع بذكلا نإ :لاق ‹«ةيواعم نب سايإ نع ٥-

 ةي اهب هسفن نع دري ةبذك بذك لحجر امأف «هعفني الو هّرضي ال اميف

 .باذكب يدنع سيلف ءافورعم اهب هسفن ىلإ رح وأ

 تددش ذنم ةبذك تْبذك ام :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -
 .يرارٳ ىلع

 امسا مكنسحأ مكر مل ام انيلإ مكبحأ :لاق هظ رمع نع -۷

 ٤۷۳. :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

 انيلإ مكبحأف «مكانربتحا اذإف ءاقلخ مكنسحأ انيلإ مكبحأف «مكانيأر اذإف

 .ةنامأ مكُمَّظعأو ءاثيدح مكقدصأ

 !بر :مالسلا هيلع ىسوم لاق :لاق «لیبحرش نب لیزه نع -۸

 الو «هبلق رجفي الو «هئاسل بذکی ال نم :لاق ؟المع ريح كدابع يأ

 . .هجرف يني

 ايعا ابوث بلطي ملاس انءاج :لاق «زازبلا ناورم يبأ نع -۹

 سيلا لاقف «يعاَبس نم لقأ وه اذإف هَعَرذف ءايعاّبْس ابوث هيلع تٌّرشنف
 .بذكلا نوكي كلذك :لاق .اهيًمَسُل كلذك :تلق ؟يعابس :تلق

 يف لحر ةداهش دَر ك هللا لوسر نأ ؛ةبيش نب ىسوم نع ٠۰-
0( 
 . هب

 يف لوقي هل باطخلا نب رمع ناك :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 رمو رحفي بذكي نم «ريح ثيدحلا نم قذصلا نود اميف سيل :هتبطح

 دحت ال :لاق بلخ باطخلا نب رمع نأ ؛ةيطع نب ناسح نع -۲

 .اباذك َنموملا

 ءانعضلا يف يليقعلاو ١ ٠۹١/١ يقهيلاو ٠١۹/١١ قازرلا دبع هجرحنأ «لسرم ثیدح (۱)
 :ةبيش نب ىسوم ۷٠١١: بيرقتلا يف ظفاحلا لاق .هب الإ فرعي ال :لاقو ٤4

 ۳٠١/۱۰. بیذهتلا بیذهت رظنا.لیسارم هلو «لوهجم
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 بدکار نین

 .بذكلاو ةا اإ

 ىلاعت هلل زرابملا نإ :لاق هل د دوعسم نب هللا دبع نع - 6

 .مئاصلا رطفتل ةبذكلا نِإو ءابذاک همساب فلح نمک «ةيصعلاب

 .مئاصلا رطفي بذكلا نإ :نولوقي اوناك :لاق «ميهاربإ نع - ٦

 ةيواعم سرح نم لحر انثدح :لاق «يشرجا هللا دبع يبا نع -۷

 :يمورلا هل لاقف ؟ةيزجلا هيلع ضرعف ةيواعم ىلإ مورلا ةيغاط ثعب :لاق

 .بذك هعمو الإ اركم دحت ال كنإف « ینرکامت ال !ةيواعم اي

 تبهذ ينأ بحأ ام :هريسفت :نايفس لاق .اهيف امو ايندلا يل نأو «تبذك

 .بوتي ال وأ يلع بوتي يردأ ال مث هلا بضغل ضرعتأ

 نم قدصلا نود اميف ريح ال :لاق يل > باطخلا نب رمع نع - ۹4

 نم ظفح نم حلفأ دقف «كلهي رجفي نمو «رجفي بذكي نم «ثيدحلا

 .بضغلاو «ىوهلاو «عمطلا :ثالث

 موي هللا رظني ال» :4ک هللا لوسر لاق :لاق ہی ت ةريره يأ نع ۰۰
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 ناسللا ظفجو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 لئاعلا ىلإ الو «ينازلا خيشلا ىلإ الو «باذكلا مامإلا :ةئالث ىلإ ةمايقلا
 “(وهزملا

 نم ام :بتكلا ضعب يث ترق :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 «قدص اقداص ناک نإف «هلمع ىلع هتبطخ تضرع الإ «بْطخي بيطح
 ےس رس رس رس

 .اّل اتضرق املک «ران نم نیضارقع هاتفش تضر اًبذاک ناک نو

 للك هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي تنب ءام أ نع -۲

 امك «بذكلاب اوعَباتَت نأ ىلع مكلمحمي ام !سانلا اهيأ» :لاقف «سانلا بطحخ

 :لاصخ ثالث الإ مدآ نبا ىلع ُبتكُي بذكلا لك «رانلا يف شاًرفلا عباتضت

 لجرو ءامهنيب حلصيل نْيأرما نيب بذك لجرو ءاهَيض اهّيضرُيل هئآرما بذك لجر

 "۲ برحلا ةعيدخ يف بذک

 اهنا ؛اهنع هللا يضر طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ نع -۳

 . ٤۷٦ :مقرب مدقت ‹«حیحص ٹیدح (۱)

 عارسإلا :عباتتلا . ١١٦/۲١ ريبكلا يف يناربطلاو ٠٠١٤/١ دمحأ هجرحأ «نسح ثيدح (۲)

 يرجت بذكلا نأ هلوصحمو «بحجي دق لب مرح ريغ هذه يف بذكلاف .ةحجاجللاو رشلا ف

 لكف «دصاقملا ىلإ ةليسو مالكلا نأ :يلازغلا لاق امك طباضلاو «ةسمخلا ماكحألا هيف

 دقفل مارح هيف بذكلاف اعيج بذكلاو قدصلاب هيلإ لصوتلا نكمي دومحم دوصقم
 ناك نإ بجيو ءازئاج دوصقملا كلذ ناك نإ زاح هب الإ هيلإ لصوتلل نكي مل نإو «ةحاحلا

 نكل ةثالثلا رومألا يف بذكلا ةقيقح ةحابإ رهاظلا :يوونلا لاق .ةريثك ةلثمأ هلو ابحاو

 اقفر صنلاب زئاجلا نثتسملا نم برحلا يف بذكلا :يبرعلا نبا لاقو .ىلوأ ضيرعتلا

 بلقنا ام لقعلاب بذكلا ميرحت ناك ولو «لاجج هيف لقعلل سيلو هيلإ مهتجاحل نيملسملاب

 .الالح
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك
E TE SG 

 لوقيف ‹«سانلا نيب حلصي يذلا بذاكلا سيل» :لوقي ةي هللا لوسر تعم

 سانلا لوقي اميف صحري عم ملف :باهش نبا لاق .'«اريخ يمنيو ءاريخ
 لحرلا ثيدحو «سانلا نيب حالصإلاو «برحلا :ثالث يف الإ بذك

 .اهحوز ةأرملا ثيدحو «هتأرما

 متثدح اذإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هإظ كلام نب سنأ نع ٤ ٠-

 ."(اونوخت الف متنمتؤا اذإو ءاوبذکت الف

 لوسر لاق :لاق «بشوح نب رهش نع دنه يبا نب دواد نع ٠۰۵-

 يف بذكلا :ثالث يف بذكلا الإ ءةلاحم ال بذك بوتكم بذك لكر :ب هللا

 ءامهنيب حلصيل نيلجرلا نيب اميف لجرلا بذكو ءةعدخ برحلا نإف :برحلا
 .اهینمی :دواد لاق "(هتارما لجرلا بذکو

 لهُ ءارق نم لحر هدنعو- لاق ‹«نارهم نب نوميم نع - ٥۰٦

 ءال :يماشلا لاقف .قدصلا نم ريخ نطاوملا ضعب يف بذكلا نإ :-ماشلا

 .۲۰۱۱/۲ ملسمو ۲ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۱)

 ٤١٤/١( ةيلاعلا بلاطملا) ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ۳1٤/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 .نانس نب دعس الإ تاقث مهتاورو ۷۸/٤ يقهيبلاو ۳۹۹/٤ مکاحلاو ۲٤۹/۷ یلعی وبأو

 الإ تاقث هتاور :لاقو «عينم نب دمحأ ىلإ ٠١١/١ فاحتإلا يف هتبسن يريصوبلا دازو

 .دعس نب نانس لاقیو فيعض هنإف نانس نب دعس

 ٠١٠١/١ راثآلا بيذهت يف ريرج نباو ٠٠١/۲ دهزلا يف دانه هحرحأ «لسرم ثيدح (۳)

 نبا هجرخأ ناعم” نب ساونلا نع اعوفرم ءاحو ۳۳١/١ للعلا يف ةعرز وبأ هححصو ٠

 .يطويسلا هنسحو ٠٦۳/۳١ محعملا ف عناق نباو 1١١ لمعلا ق ينسلا
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 ناصللا ظفمحو تمصلا اسو ناسللا بادآو تمصلا باتک

E STO SOE ام ا دد ر ت 

 رخآو «ىعسي الجر تيأر ول تيأرأ :لاق .ريح نطاوملا لك يف قدصلا

 تنك ام ؟لحرلا تيأر :لاقف «كيلإ ىهتناف اراد لحخدف «فيسلاب هعَبَتي

 .كاذ وهف :لاق .ال :لوقأ تنك :لاق ؟الئاق

 هللا هحر سيق نب فنحألا بحص :لاق «ناقهدلا يبأ نع -۷

 :لاق ؟نيضاّرَعلا نم كلعل :لاق ؟لًعفنو كلمحنف ليمت الأ :لاقف «لحر

 ابأ اي :لاق .اولعفي الف اودمحي نأ نوُبحي نيذلا :لاق ؟نوضارعلا امو

 قحلا كل ضرع اذإ !ىحأ نبا اي :لاق ىقح «كيلع تضع ام ارحب

 .كلذ ىّوس امع لاو «هل ذصقاف

 نوميم عم تيشم :لاق «يقرلا يدسألا ررثك نب ىسيع نع -۸

 ‹«فرصنأ نأ تدرأ املف ءورمع هنبا هعمو «هراد باب یتا تح «نارهم نبا

 .يتين نم كلذ سيل :لاق ؟ءاشعلا هيلع ضرْعُت الأ !تبأ اي :ورمع هل لاق

 دق :لاقف «ميهاربإ نع لحجر رذتعا :لاق «نوع نبا نع -۹

 .بذكلا هطلاخي راذتعالا نإ «رذتعم ريغ كانرذع

 .رحافم رذاعلا :لاق «فرطم نع -۰

 ۹ ےک تناک :دعس نب ثیللا لاق :لاق ءریکب نب یجب نع -۱

 هديب يحي فصو- هينيع جراح صَمَرلا غلبي تح «بيسملا نب ديعس اَنّيَع

 .قوملا يف عمجتي ضيبأ خسو :نيعلا يف صمرلا )١(
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 بيبطلل يلوق نيأف :لوقيف ؟صمرلا اذه تحسم ول :هل لاقيف -نيقاملا ىلإ

 .لعفأ ال :لوقأف «كنيع سمت ال :يل لوقي وهو

 ال :لوقأ نأل :-ةيهاد ناك و - هلو بدنح نب ةرم” نع -۲

 .لعفأ ال مث «معن :لوقأ نأ نم يلإ بحأ

 ةليل تيأر» :لک هللا لوسر لاق :لاق هلط و كلام نب سنأ نع-۴

 ؟ليربج اي ءالؤه نم :تلقف «ران نم ضراقع مههافش ضرقت الاجر «يب يرسأ
 ‹«مهسفنأ نوسنيو «ربلاب سانلا نورمأي نيذلا «كتمأ نم ءابطخ ءالؤه :لاق

 '(نولقعي الفأ «باتكلا نولتي مهو

 لوسر لاق :لاق «نسحلا نع رانيد نب كلام نع رفعج نع ٤-

 تدرأ ام ءةمايقلا موي اهنع هلئاس هللا الإ ةبطخ بطخي دبع نم ام» ل هللا

 “هب

 رقت ينيع نأ نوبسحتأ :لوقي مث «ىكب اذهب انثدح اذإ كلام ناكف :لاق

 نب دبعو ٠۲١/۳ دمحأو ةبيش يبأ نباو عيكو هجرخأ ١ !:  ردلا يف يطويسلا لاق )١(
 نباو ٠٠١/١ متاح يأ نباو رذنملا نباو ثعبلا يف دواد يبأ نباو رازبلاو ۳٦۷/١ ديمه

 .۲۸۱/۲ بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو ۳۸٦/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲٤۹/۱ نابح

 طسوألا يق يناربطلاو رازبلاو ۷۲/۷ ىلعي وبأ هاور ۲۷٦/۷: عمجلا يق يمثشيملا لاقو

 .حيحصلا لاجر هلاجر ىلعي يبأ ديناسأ دحأو ۸

 .ديج دانسإب السرم ۲۸۷/۲ يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور ۷٤4/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 ٠۲۳/۱. دهزلا ف مصاع يبأ نباو ۳٠۲/٤ ةيلحلا يق ميعن وبأو ۳۲۳ دهزلا يف دمحأ هاورو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا ب بادآو تمصلا بانک

 ؟هب تدرأ ام «ةمايقلا موي هنع يلئاس هللا نأ ملعأ انأو «مكيلع يمالكب

 :لثمتي یعشلا ناک ٥-

 لوقت ام قدصت تنك نإ قفلا لك تفلا تنأ

 يف ناكر تعي بذكلاو قدصلا :لاق «رانيد نب كلام نع ٠-

 «رش لك باب یقسي بذکلا نإ :لاق «ةرسيم نب ديزي نع -۷

 .رجشلا لوصأ ءال ىقسي امك

 .قافنلا عامح بذكلا :لاق «نسحلا نع -۸

 نم التاء بل هلا دهلع نم مهمو *  :هلوق يف «دهاحم نع -۹

 :الاقف «دوعق الم ىلع اجرح نالحر :لاق ۷١ :هرتل] 4 ًرَقدْصَنل ءهلضف

 .هب اولخب مهقزر املف «نقدصنل هلضف نم هللا انقزر نفل هللاو

 ثدح اذإ :ثالثب قفانملا اوربتعا :لاق هبط د هللا دبع نع -۰

 َدهَع ّنَم مهمو ٭) :ًأرق مث «ردغ دهاع اذإو «فلحأ دعو اذإو «بذك

 .ةيآلا 4 هلضف نم انتا١َ لرل هلآ

 نم اتتاء ل هلآ هلع نم مهمو ٭ ) :هلوق ي «ةداتق نع ١-
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر 1 ناسللا باداو تمصلا تانک

 لع نيتويل الام هلا هنآ نل :لاقف ءراصتألل لج ىلع يأ ءراصتألا نم

 س هلَتاَء آلف ] :نوعمسي ام هيف عنصف ف الام هللا هاتآف «هقح قح يذ

 .4 & نوُبذكَي اوا امو $ :هلوق لإ 4 اولخج ءهلضق

 هلآر :لوقي ناک ی دمح نإ :لوقي ناك هل ن هللا دبع نع -۲

 ‹بذكلا اياور اياورلا رش نإو «سانلا نيب ةلاقلا ‹ةميمنلا يهو :ةضعلاب مكئبنأ

 زجني ال مث ايبص مكدحأ دعي الو «لزه الو دج هنم حلصي ال بذكلا نإو

 ٠ل

 اه :هيبصل لاق نم» :لاق هللا لوسر نع اط ةريره يبا نع -۲

 ."«ةبذك تبتك ءائيش هطعي ملف «كيطعأ

 هحرش يف) :يوونلا لاق ٠٠۹/٠١: حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق ٠١ :مقرب مدقت (۱)

 هنأ اهريغو اندالب يف ملسمو يراخبلا خسن يف دوحوملا نأ ملعاو ٠١۹/١١) ملسم ىلع

 (۸۱/۸ ملسم ىلع هحرش ین) ضايع يضاقلا هلاق .هانركذ ام الإ ثيدحلا نعم يف سيل

 راشب نباو ىنثم نبا ثيدح يق ملسم باتك نع دوعسم وبأ لقنو يديمحلا هلقن اذكو
 ءلزه الو دج هنم حلصي ال بذكلا نأل ؛بذكلا اياور اياورلا رش نأ يهو :ةدايز

 هباتك يث ةدايزلا هذه ىور املسم نأ دوعسم وبأ ركذف .هفلخي مث هيبص لجرلا دعي الو
 باتک يف اندنع تسيلو :يديمحلا لاق .ثيدحلا اذه يف يناقربلا ركب وبأ اضيأ اهركذو

 :ليقو .هلعف و هلوق لبق ناسنإلا هيف یورتي ام رهو ديدشتلاب ةيور عمج اياورلاو ملسم
 يبأل فارطألا ف اذه نم ايش رأ م :تلق .ةغلابملل ءاهاو بذكلل يأ ةيوار عمج وه

 .نيباتكلا نيذه ريغ يف هاركذ امهلعلف يديمحلل نيحيحصلا نيب عمحلا يف الو دوعسم

 مو ةريره يبأ نع يرهزلا ةياور نم ٠٥۲/۲ دمحأ هاور ١٤١۲/١: عمحلا يف يمشيملا لاق (۲)
 ى ۰
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 _ناسللا بادآو تمصلا باتک
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 ةبحاص تنك :تلاق ءاهنع هللا يضر سيمع تنب ءامسأ نع ٠٤-

 «ةوسن يعمو ةي يبلا ىلع اهتلحدأو ءاهتئيه يتلا اهنع هللا يضر ةشئاع

 هلوان مت «برشف «نبل نم احدق الإ «یرق هدنع اندحو ام هللاوف :تلاق

 هلا لوسر دي يدرت ال :تلقف :تلاق -ةيراجلا تيحتساف :تلاق- ةشئاع

 يلوان» :لاق مت «هنم تبرشف «ءايح ىلع هتذحخأف :تلاق .هنم يذح يي

 تلقف :تلاق «ابذكو اعوج نعمجت ال» :لاقف .هيهتشن ال :نلقف «كبحاوص

 كلذ دعيأ «هيهتشأ ال :هيهتشت ءيشل انادحإ تلاق نإ !هللا لوسر ای

 .(ةبيذك ةبيذكلا ىتح ءابذك بتكيل بذكلا نإ» :لاق ؟ابذك

 ي

 نع امهالك ايندلا يبأ نباو دمحأ هاور ۳۷٠/۳: بيغرتلا يق يرذنملا لاق .هنم هعمسي

 .هنم عمسي ملو ةريره يبأ نع يرهزلا
 فو ٤ ٠٠١/۲ ریبکلا يف يناربطلاو ۳۸/٦ دمحأ هاور ۱٤١/١: عمحجملا يق يمثيملا لاق )١(

 یوزر دق :تلق .جیرح نبا یوس هنع وری م :نازیملا يف لاق «دهاحج نع دادش وبا هدانس]

 :ه٤/١ يف لاقو .ةلاهحلا تعفتراف دنسملا ف ثيدحلا اذه يف يلبألا ديزي نب سنوي هنع

 نب سنويو جيرج نبا هنع ىور دهاج نع دادش وبا هيفو ريبکلا يف يناربطلاو دمحأ هاور
 عم ةشبحلا ضرأب تناك سيمع تنب ءامأ نأ الإ حيحصلا لاجر هلاحجر ةيقبو ديزي

 .ملعأ هللاو ديزي تنب ءامأ ثيدح باوصلاو ةشئاع يب يبلا جوزت نيح رفعح اهحوز

 :۳1۹/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق .فيعض هدانسإو ٠٠١۲/١ ريغصلا يف يناريطلا هاورو

 سنوي ةياور نم مهلك ٤ يقهيبلاو تمصلا يف ايندلا يأ نب باو ثیدح يف دما هاور

 دهاحج نع اضيأ دادش يبا نعو اهنع بشوح نب رهش نع دادش يأ نع يلبألا ديزي نب

 هنع یور دقف جیرح نبا الإ هنع وری مل لوهجج دادش اب نا انخیاشم ضعب معز دقو اهنع

 يقارعلا ظفاحلا بوصو :تلق .ملعأ هللاو لوهجع. سيلو هريغو انركذ امك اضيأ سنوي

 ٠ يف نكل ةشبحلاب كاذ اذإ تناك سيمع تنب ءامسأ نإف :لاق ثيح ديزي تنب ءامسأ اهنأب

 هن .
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 ناسللا ظفحو تمضلا ةلاسر 1 ناسللا بادآو تمصلا بانک

 :ةملس نب نمهحرلا دبع ىحأ لاق :لاق «ةملس نب قيقش نع ٥-

 ام :لوقأف «هماعط ىلإ ينوعديل لحرلا نأ الإ «تملسإ اتم تیک ام

 ةرم الإ «تملسأ ذنم تبذك ام :لاق «ںییق نہ فحالا نع ٦

 .نمثلا ىثلث تطقسأف ؟هتذخأ مكب :يبوث نع ينلأس رمع نإف «ةدحاو

 .اباذك نمؤملا دحت ال :لاق هاڪ باطخلا نب رمع نع -۷
١ 

 پب

 نب كلملا دبع ينرمأ :لاق ‹«يموزحخملا هللا دبع نب ليعام ل نع -۸
 .-لتقلا :ىنعي- هيف ناك نإو «بذكلا هينب بنحأ نأ ناورم

 ءيش يق ديلولا زيزعلا دبع نب رمع ملك :لاق «نوشحاملا نع -۹

 | .هبحاص

 :لاق ءراطعلا دواد نع -۰

 :هل لاقف «لجر هبحصف «ناسارخ نم

 ؟طق تبذک !رکب ای !لاق مث

 مامح ىلإ ىهتنا تح «هنع تكسف

 کک

 .كلذ نم

 نيشي بذكلا نأ تملع ذنم تبذك

 «هنع تکسف ؟طق ت تبذک !رکب اب

 ؟طق تبذک !رکب ای :لاق مث «هنع تکسف

 !ركب اي :لاقف «نيعأ مامح وأ رمع

 ةبذك الإ طق بذكأ م ينإو «يلع ترثكأ دق كنإ :لاقف ؟طق تبذك

 عنام الف ربيخ دعب اهجوزت نمم ةشئاع ريغ تناك اذإف ثيدحلا هئاسن ضعب بَ يلا ىلإ



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 :لاق «هب تررم املف «احر ترعتساف «حالسلاب انذحأ ةبيتق نإف «ةدحاو

 .يل سيل حمرلا ناكو «معن :تلق ؟كل حالسلا اذه !ركب اي

 يلع نب نامیلس تئدح :لاق لجر ينثدح :لاق «نایفس نع -۱

 كوهب ءلم يل نأو «تبذك ينا ينرسي ام :لاق .تبذك :يل لاقف «ثيدحب

 نع رسکناف :لاق .ابهذ اذه

 ام اموی اهکرت یجری ةلخ لک :لاق «دیبع نب سنوي نع -۳۲ ۔

 .بذكلا بحاص الإ

 تءاحج :لاق «يميتلا بارج نع يرينعلا ميلس نب سيق نع -۳

 فيك :تلاقف «هيلع تبكناف «هل ينب ىلإ ةدئاع ميثخ نب عيبرلا تحأ

 ول كيلع ام :لاق .ال :تلاق ؟هيتعضرأ :لاقف «عيبر سلجف ؟ينب.اي تنأ

 .!؟تقدصف !يحأ نبا اي :تلق

 !ينب اي :لكش نب ريتشل تلاق ةأرما نأ ؛راثد نب براحم نع ٤--

 .ينیدلت مل تبذک :لاق

 يبا ثيدح هللا هر میهاربإل تركذ :لاق «شمعألا نع ٥-

 :لاقف ؟سانلا نيب حالصإ يف بذكلا يف صحر هنأ ؛قورسم نع ىحضلا

 .لزه الو دحج يف بذكلا يف نوصحري اوناك ام

 «برحلا يق بذكلا حلصي هنأ هدنع ركذ هنأ ؛دمحم نع-١

 ‹«توزغف :نوع نبا لاق .امارح الإ بذكلا ملعأ ام :لاقو «كلذ ركنأف
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 .هب سُأب الف اذه اما :لاقف «دمحم كلذ تركذ «تمدق املف ءاهریغ

 ‹ثيدحب ثدح نم» :لاق ب ىبلا نع هإط ةبعش نب ةريغملا نع -۷

 ۱ نیذاکل دحأ وهف ‹«بذك هنأ یرب وهو

 ينعغ یور نم)» :لاق يب يبلا نع هلظ بدنح نب هرم نع -۸

 .(نيبذاكلا دحأ وهف «بذك هنأ یری وهو ءاثیدح

 تررمف اباتک بتک ا تدعق :لاق « بیبش يبا نب لوميم نع ح۹

 یلع تمزعف «تبذک دق تنکو «باتکلا تنیز هتک انآ نإ ؛فرح

 لولا أوما يذلا هلا تبع ةي :تیبلا بناحج نم دانم ينادانف «هکر ت

 ۷سرا 4 يملا هلآ اضُيو ةّرخ ا فر يتدلَآ هولا ن ٍتبالآ

 «بهذأ ل «بهذأ :لوقأ تلعجف |جاححا نمز يق ةعمجلل تأيهتو

 ةولصلل یدو اذا ا أوما نذل اهيات :تيبلا بناح نم دانم ينادانف

 .تبهذف :لاق (هدسمب] 4 لآ رکذ ىلإ أوَعَس ۴ راف ةعمْجلآ موي نم

 «اهيف تحرخف «ةلح يبأ يناسك :لاق « هللا دبع نب نوع نع - ٠

 ريمألا نأ اوري نأ تببحأف ؟ريمألا هذه كاسك :يباحصأ يل لاقف

 ءةنحلا ةوسك نم ريمألا هللا اسك ءاريح ريمألا هللا ىزج :تلقف «اهيناسك

 ۹٤/١. ملسم حيحص ىلع ج رحختسملا دنسملا يف ميعن وبأو ١ ملسم هجرخأ «حيحص ثیدح (۱)

 ۱ ملسم حيحص ىلع جرحختسملا دنسملا ف ميعن وبأو ١ ملسم هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

OE CSS O SE E O O A A O OE ET 

 .بذكلاب هبشت الو بذكت ال !ينب اي :لاقف «يبأل كلذ تركذف

 :اموي هل يلع نب لهس ما تلاق :لاق «محازم نب دمحم نع -۱

 .ردقي لعجف طيخب ءاجف «بابلا اذه فصن در !ينب اي

 هنإف «بذكلاو كايإ :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع- ۲

 .هبحاص هالقي ليلق امع «روفصعلا محلك يهش

 بذكلا :رانلا يق اروغ دعبأ امهيأ يردأ ام :لاق «يعشلا نع ۳ ٠-

 .لخبلا وأ

 .قفانم وهف بذك نم :لاق «يعشلا نع ٤٤ ١-

 نإو الأ بذكلا اياور اياورلا رش نإ :لاق هه هللا دبع نع - ٥

 الو ايش هدلو لحرلا دعي نأ الو «لزه الو دج هنم حلصي ال بذكلا

 ءرانلا ىلإ يدهي روجفلا نإو ءروجفلا ىلإ يدهي بذكلا نإو الأ «هزجني

 لاقي هنإو «ةنجملا ىلإ يدهي ربلا نإو ءربلا ىلإ يدهي قدصلا نإو الأ

 لک ادمح نإو الأ «رجفو بذك :بذاکلل لاقيو «ربو قدص :قداصلل

 بتكي تح بذكيو ءاقيدص هللا دنع بتكي تح قدصيل لجرلا نإ» :انثدح

 ۹( اباذک هللا دنع

 هللا ًأام هديب ن يذلاو :لاق لط د هللا دبع - “٤

 0 :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسلئلا بادآو تمصلا بانك
 س

 «هل هزجني ال م هيبص لحرلا دعي نأ الو طق لزه الو دح يف بذكلا
 .[۹٠٠:ةوتا] 2 نوقدصلا َعَم اونو هلا اوقتا » :متتش تش نإ اوؤرقا

 «دح الو لزه يف بذكلا حلصي ال :لاق هل هللا دبع نع -۷

 .هل هزجني ال م اتیش هیبص مکدحأ دعي الو
 بذكلا اوك رتي م ول اموق تكر دأ دقل :لاق «شمعألا نع -۸

 .هوك رتل ءايح الإ

 ‹«بذكلا يكرت ىلع رحؤأ ينارأ ام :لاق «كامسلا نبا نع -۹

 .ةفنأ هعدأ اغإ ينأل

 دري نأ «هبذك نم بذاكلا ةبوقع لوأ :لاق «كرابملا نبا نع ٠-

 .هقدص هيلع

 م «ةبذك لحرلا ينبذك اذإ :لاق «شايع نب ركب يأ نع ١-

 ( .اهدعب هنم لبقا

 نم تيأرأ :حيبص نب دلاخ تلق :لاق «سرشأ نب ! عفار نع -۲

 نب نمحرلا دبع ينثدحو .معن :لاق !؟اةساف ىمسي له «ةبذكلا بذکی

 ةنايخلا الإ «نمؤلا اهيلع ىوطي لالخلا لك :لاق هظ دوعسم نبا نع ديزي
 .بذكلاو

 ةبوقع نم نإ :لاقي ناك :لاق «سرشأ نب ! عقار نع ۲
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 ‹عدتبملا قسافلا ةبوقع نمو :لوقأ انأو :لاق .هقدص لبقي ال نأ «باذكلا

 .هنساح رکذت ال نأ

 .بذكلا نم هللا دنع مظعأ ءيش سيل :لاق ‹قورسم نع -

 نم !ينب اي :هنبال نامقل لاق :لاق ‹«ىسيع نب ميهاربإ نع ٥-

 . .هلامج بهذ بذك نمو ‹«هسفن بذع هقلح ءاس

 تمصلا تجطاع :لاق ‹ يقشمدلا ایرکز يأ نب هللا دبع نع ٩-

 ال ناک و :لاق «ديرأ ام ىلع هنم ردقأ نأ لق «ةنس نيرشع ينينعي ال امع

 متركذ نإو «مكانعأ هللا متركذ نإ :لوقي دحأ هسلجج يف باتغي عدي

 .مكانكرت سانلا

 للاب نمی ناک نم» :لاق ي يلا نع هل ةريره يبا نع -ه۷

 .'«تکسیل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو

 !رذ ابأ اي» :ب هللا لوسر لاق :لاق 4ظ كلام نب سنا نع -۸

 ؟«اهريغ نم نازيملا يف لقنأو «رهظلا ىلع فخأ اه .نيتلصخ ىلع كلدأ الأ

 يذلاوف «تمصلا لوطو «قلخلا نسحب كيلع» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :لاق

 ."(امهلثمب قئالخلا لمع ام «هديب دمحم سفن

 . ٤١ :مقرب مدقت ‹«حیجص ثیدح (۱)

 يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاؤر «تاقث هلاحر هدانسإ اذه ۱۸/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 يبأ نبا هاور ۲۷٤/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاقو .ء۲/١٠ رازبلاو ٠١١/۷ طسوألا
 ك
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 ناسللا ظفحو تمصلا لاسر ناسللا بادآو تمصنلا بانک

 نمؤي ناک نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق 4فط ةريره يبأ نع -۹

 و

 سل قو « هللا ل کذو ضارتاو ةدابملا لوأ وهو «تمصلا

 نأو ؛هلمع نم همالك نأ ري مل نم :لاق هلظ ةريره يأ نع -۱

 .رعشي ال وهو كله «هنید نم هقلخ

 لق «هلمع نم همالک دع نم :لاق «درولا نب بيهو نع -۲

 .هناسل ظفحن نم هنید لقع ام :لاق «نسحلا نع -۳

 ام «هسفنل راتخا ادبع نأ ول :لاق «حيرش نب كلملا دبع نع ٤-

 .تمصلا نم لضفأ ائيش راتخا

 يف ىغطيل لحرلا نإ :لاق «يرهفلا هللا دبع نب ضايع نع ٥-
 .هلام یف یغطی امک «همالک

 ا ي
 عمحما يت يمثيملا لاقو .تاقث هتاور ديح دانسإب ٠۳/١ ىلعي وبأو رازبلاو يناربطلاو ايندلا
 يف نكلو اولاق اذك .تاقث ىلعي يبأ لاجرو طسوألا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور :!۸

 رازبلا هاور ۳١٠/٠١: رحخآ نطوم يق هسفن يمثيملا هيف لاق دقو مكحلا نب راشب دانسإلا

 يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور : ٠/١ يف لاقو .فيعض وهو مكحلا نب راشب هيفو
 وحرأ :يدع نبا لاقو نابح نباو ةعرز وبأ هفعض مكحلا نب راشب هيفو رازبلاو طبسوألا

 .ملعأ هللاو .هب ساب ال هنا

 ٠ :ہقرب مدقت «حیحص ٹیدح (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصللا لاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 «هللا ركذت نأ :ةعبرأ مالكلا امنإ :لاق «نالجع نب دمحم نع ٠٦-

 رمأ نم كينعي اميف ملكت وأ «هب ربختف ملع نع لأستو «نآرقلا ًأرقتو

 .كايند

 .تمصلا ميكحلا نيزو «ءايحلا ةأرملا نيز :ليئارسإ

 مالک بر :لاق اكا يبلا دواد نأ ؛بيبح نب هللا دبع نع -۸

 .طق تمص ىلع مدنا ملو «هيلع تمدن دق

 «لحرلا يق امهتيأر اذإ ناتلصح :لاق «ريثك يبأ نب ىج نع -۹

 ىلع ظفاحي «هناسلل اسباح ناك اذإ :امهنم ريخ امهءارو ام نأ ملعاف

 .هتالص

 نيرشع توكسلا تحلاع :لاق ءايركز يبأ نب هللا دبع نع ٠۰-

 .تدرأ ام هنم تغلب امف «ةنس

 ناک :لاق يبا ينثدح :لاق «بئاسلا يبأ نب ب دیلولا نب دیبع نع -۷۱

 «هللا رکذ ریغ یف ہؤاسلج ضاحخف «سلحم یف ناک اذ ایرکز یا نب هللا دبع

 .هيلإ اعامتسا موقلا دشأ ناك « هللا ركذ يق اوذحأ اذإف «يهاس هنأكف

 ر کو و ن اد اک ا او ن مرسم نم ا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

 يف اندنع ثّدحلا ملكت اذإ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۴

 .هريح نم انسي «ةقلحلا

 مكيلعف :ينعي «ميظع ٌةكَح قطنملا هلق :لاق «بعك نع ٤-
 .بونذلا نم ةفحخو «رزو ةلقو « ةنسح ةعر هناف ‹تمصلاب

Îيب يرسُأ ةليل تررم» :ع هللا لوسر لاق :لاق هڪ و سنا نع -  

 :تلقف «تداع تضر املك «ران نم ضراقعب مههافش ْضَّرْقُل موق ىلع

 '(نولعفي ال ام نولوقي «كتمأ نم ءابطُخ :لاق ؟ءالؤه نم !ليربج اي

 ىلإ لاحرلا ضغبأ ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٦-

 قال هلا :لک هللا لوسر

 نم :تلقف ‹مهرودصو مههوجو نوش ب ‹ساحُت نم رافظأ مه موقب تررم

 يف نوُعقيو «سانلا موحل نولكأي نيذلا ءالؤه :لاق ؟ليربج اي ءالؤه
 “«يهضارغا

 «هناسل افص ؛هلمع امص نم :لاق ءريخشلا نب فرطم نع -۸

 .هل طلح ؛طلَح نمو

 .ه۱۳ :مقرب مدقت (۱)
 .ةموصخلا ديدشلا :دلألا . ٠٠١١ :مقرب مدقت (۲)

 ۱٦١. :مقرب مدقت (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

SERONT 

 .مدنت نأ لبق «ملساف تكسا وأ «منغاف لق !ناسل اي :فاوطلا

 م «ةنس اذكو اذك ذنم هبلط يق انأ رمأ :لاق «قروم نع ٠-

 :لاق ؟رمتعملا ابأ اي وه امو :اولاق .ادبأ هبلط كراتب تسلو «هيلع ردقأ

 .ينينعي ال امع فكلا

 الإ يلمع ىلع لوق تضرع ام :لاق ‹«يميتلا ميهاربإ نع ١-

 .ابذكم نوكأ نأ تيشح

 الإ كناسل نزحا !زعام نب ركب اي :لاق ميثحخ نب عيبرلا نع -۲

 .ينيد ىلع سانلا تمهتا ينإف «كل امم

 هتعم :لاق ءايرکز يأ نب هللا دبع نع ةلمح يبأ نب يلع نع -۳

 ال ناكو .ديرأ ام ىلع هنم ردقأ ملف «ةنس نيرشع تمصلا تحلاع :لوقي

 سانلا متركذ نإو «مكانعأ هللا متركذ نإ :لوقي «دحأ هسلحب يف باتغي

 .مکانکر ت

 كقير «نامرک ناکلم كب لکو !مدآ نبا :لاق «نسحملا نع ٤-

 .امهملق كناسلو «امهدادم

oAنعل :تلاق الإ ضرألا دحأ نعل ام :لاق هلظ ءادردلا يأ نع  

 bv اناصعأ هللا
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 ناسللا ظفحو تمصلا || ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 :زيزعلا دبع نب رمع ىلع لجر لحد :لاق «بذوش نبا نع -1
 هللا یقلت نإ كنإ :رمع هل لاقف «هیف عقیو هملظ الحر هيل إ وکشي لعجف

 .اهتصقتنا دقو هاقلت نأ نم كل ريح «ىه امك كتملظمو

 نسحلا دنع اموي تركذ :انباحصأ ضعب لاق :لاق «دلخم نع -۷

 هللا تیمیف «ءيشب ءاملعلا ركذت ال «هم :لاقف «ءيشب الحر ناوکذ نبا

 .ةلهجلا لوقب لقت ال :جاجحلا لاقف .لوقلا يف تفنعأف هيف تلقف -جاجحلا

 نإ :لاقف «شايع يبا نب نابأ ىلإ لحجر ءاح :لاق «دلخم نع -۹

 .رافغتسالا ىلع ينجيه دق هنأ هملعأو «مالسلا هئرقأ :لاق .كيف عقي انالف

 ظفحتي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «نوراه نب ِءالعلا نع -۰

 يأ :لاقف «هطبإ يف جرح هب جرخف ءانخلا نم ءيشب ملكتي ال «هقطنم يف

 اذه كنم جرخ نيأ !صفح ابأ اي :اولاق ؟نآلا لوقي نأ ىسع ءيش

 .يدي نطاب يف :لاق ؟جارخلا

 ‹«تمصلا ريثك ليئارسإ ینب نم لحر ناک :لاق «دلخ نع -۹۱

 ریط هيلع اوحرسف «حاصف ادیص یأرف هب اوجرخف «ملکتیف اقیش یری هلعل

 .ريطال ىح «ديح ءيش لكل توكسلا :لحرلا لاقف «هذخأف زاب
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

EE STE TTT ا ت ن ت ا تک 

 ةقلحلا يق ثدحلا ملكت اذإ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۲

 .هریحخ نم انسي «اندنع

 نإ :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۴

 “(هیبأ نم یفتنا لجرو ءاهرسأب ةليبقلا وجهي رعاش :نادثا ةيرف سانلا مظعأ

 بابس)») :ل هللا لوسر لاق :لاق 4ط دوعسم نب هللا دبع نع ٤-

 .«رفك هلاتقو «قوسف ملسلا

 :ل هللا لوسر لاق :لاق هب د نرفم نب ورمع نب نامعنلا نع ٥-

 ."(رفك هلاتقو «قوسف ملسملا بابس»

 ملسملا بابس» :ع هللا لوسر لاق :لاق لف ةريره يبا نع ۹٩-

 .ةرصبلا لهأ دنع اذه سيل :ركب وبأ لاق .“«رفك هلاتقو «قوسف

 ‹«نسح هدنسو ۸۷٤ بدألا يق يراخبلا هجرحأ ٥۳۹/٠١: حتفلا يق ظفاحلا لاق )١(

 لاق ۱١۲/۱۳. نابح نبا هححصو هحجولا اذه نم ۱۲۳۷/۲ ةحام نبا هحرحأو

 ننسلا يف يقهيبلا هاورو تاقث هلاحرو حيحص هدانسإ ۱۲١/٤: حابصملا يف يريصوبلا

 ۲٤١۱/۱۰. یربکلا

 ۸١/١. ملسمو ۲۷/۱ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 يأ ريغ حيحصلا لاحجر هلاحرو ۳۹/١۷ يناربطلا هاور :۷۳/۸ عمحجلا يف يمثيملا لاق (۳)

 . ١٤٠/۳ ةباحصلا يت عناق نبا هجرخأو .ةقث وهو يبلاولا دلاخ

 )٤( ءایحإلا جیرخت يف يديبزلا لاق «حيحص ثيدح ٤/ :۱٦۰۸ةحام نبا هاور ٠١۹۹/۲

 ميعن وبأو ٠١۹/۸ حابصملا يف يريصوبلا لاق .قالحألا ئواسم يف يطئارلاو ٠٦١/٤:
 .نسح هدانسإ

-VEA- 



 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بات

 نيحادملا مذ باب

 احدام مكدحأ دب ال ناك نإ» :لاق مث «كبحاص قنع تعطق !كحيو» :4 يبلا

 نإ هللا هبيسح ءادحأ هللا ىلع يكزأ الو ءانالف بسحأ :لقيلف ءةلاحم ال هاخأ

 .'«كلذك هنأ یری ناک

 انيأر اذإ ل هللا لوسر انرمأ ن > دوسألا نب دادقملا نع -۸

 “"بارتلا مههوحو يف وثحن نأ «نيحادملا

 «هعم دوراجلاو هه باطخلا نب رمع رم :لاق «نسحلا نع -۹

 دق كنإ امأ :لاقو ءةردلاب هالعف «ةعيبر ديس اذه :لوقي الئاق عمسف

 اهتعم

 هيك زت نأ لجرلا حبذ» :للب ينا لاق :لاق «يميتلا مي ميهاربإ نع - ٠.1
: ۳( 
 : (ههجو يف

 ينثأف «سلحم رم الحر نأ ركذ يدبعلا ديز نب رفعج نع ٠١-

 .ينفرعت تنو « ينوفرعي م ءالؤه نإ مهللا :لاق «مهزواج املف «اریحخ هيلع

 ۲۲۹۱/٤. ملسمو ٩٤٩/۲ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ۲۲۹۷/٤. ملسم هحرحُا «حیحص ثیدح (۲)

 اهنم ثیداحا هل دهشي حیحص ثیدح :هللا همحر ينابلألا خيشلا لاق «لسرم ثيدح (۳)

 رظنا .  ۲ ةجام نبا هجرخأ .حبذلا هنإف حدامتلاو مكايإ :هعفر ةيواعم ثيدح

 TEYE عماحلا حيحص
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادو تمصلا بانک

 انأو «كتقع يلإ برقت كدبع اذه نإ مهللا :لاقف ء«ههحو يف نيلصلملا

 .هتقم ىلع كدهشأ

 نسل ام ادحآ وآ اماما حام نم :لاق «نادعم نب دلاح نع - ۳

 .هناسلپ رثعتي ةمايقلا موي هللا هثعب «داهشألا سوؤر ىلع هيف

 .هللا ىصعي نأ بحأ دقف «ءاقبلاب ماظل اعد نم :لاق «نسحلا نع - ٤ ٠

 سانلاو ءةردلا هعمو ادعاق يف رمع ناك :لاق «نسحلا نع - ٠

 كل رمع هعمسف «ةعيبر ديس اذه :لحر لاقف «دوراجلا لبقأ ذإ «هلوح

 يل ام :لاقف «ةردلاب هقفحخ «هنم اند املف «دوراجلا اهعمسو «هلوح نمو

 ءاهتعم :لاق .اهتعم” دقل امأ كلو يل ام :لاقف !؟نينمؤملا ريمأ اي كلو

 .كنم عىطأطأ نأ تببحأف مي اس كلت العب ن تی نیل هم

 لب رع عم لاق ءيا ید لی یش یا ا ی ۷

 :لاق .ال :لاق ؟هعم ترفاسأ :لاقف «لحر ىلع ينثي الحر هد باطخلا

 .هفرعت ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاو :لاق .ال :لاق ؟هتطلاحأ

 .هسفن فرع نم حدملا رضي سيل :لاق «ةنييع نب نايفس نع - ۸

 .كيف سيل ام كمذي نأ هنمأت الف
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا تاتك

 ينكلهتأ :لاقف هه رع ىلع یئ الجر نأ ؛نسلا نع < 1٠

 قوفو «تلق ام نود انأ :-ههحو يق- هڪ يلع هل لاقف .هيف عقی هت هغلب اك دقو هلت يلع ىلع لجر نأ :لاق «يرتحبلا يأ نع ١١١

 .كسفن يف ام

 نإ :مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس لاق :لاق «يعازوألا نع -۲

 .بهذ نم تمصلاف ةضف نم مالكلا ناک

 .ملست تمصاو «رکذت ال كصحخش راو : لاق د يلع نع - 11۲

 :لاقف هلظ ناملس ىلإ لجر ءاج :لاق «نارهم نب نوميم نع ٤-

 سانلا ف شاع نم عيطتسي ام :لاق .ملكت ال :لاق ؟ي ىفصوأ !هللا دبع ابأ اي

 :لاق ؟يندز :لاق .تکسا وأ قحب ملکقف ‹«تملکت نإف :لاق .ملکتی ال نأ

 نإف :لاق ؟كلمأ ال ام يناشغيل هنإو «بضغأ الأ ينترمأ :لاق .بضغت ال

 ام :لاق .سانلا سبالت ال :لاق ؟يندز :لاق .كديو كناسل كلماف تبضغ

 قدصاف «مهتسبال نإف :لاق .مهسبالي ال نأ سانلا يف شاع نم عيطتسي

 .ةنامألا دأو «ثيدحلا

 ركذ اذإف «ةكئالملا نم ءاسلح مدآ يبل نإ :لاق دهام نع ٥-

 «ءوسب هركذ اذإو .هلثع. كلو :ةكئالملا تلاق «ريخب ملسلا هاحأ لحرلا

 هللا دمحاو «كسفن ىلع عبرأ !هتروع روتسملا مدآ نبا :ةكئاللا تلاق

 .كتروع رتس يذلا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

OEE TOTO E TES 9 و 

 !مدآ اي :ةتا مدآل كك هللا لاق :لاق «ثراحلا نب رشب نع ٦-

 ر و ر مک ا نم و اق اوف لس دق یل

 ترتس دقو «امهقبطأف يغبني ي ال ام تیر اذإف ءاقبط كينيعل تلعحج

 ضرألا ىلع ام «هريغ هلإ ال يذلاو :لاق هه هللا دبع نع -۷

 .ناسل نم نجس لوط ىلإ َرقفأ ءيش

 «ةنتنم حير تجاهف ب يبنلا عم انك :لاق يط د رباح نع - 31۸

 كلذلف ؛نيملسملا نم اسان اوباتغا نيقفانملا نم اسان نإ» :ل هللا لوسر لاقتف

 .'«حيرلا هذه تجاه

 الو ليللا اوّبْست ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق «ىليل يأ نع-۹

 موق ىلع ةمحر مهشعب هللا نإف «حايرلا الو ءرمقلا الو سمشلا الو ءراهنلا

 .'(نیرخآ ىلع اباذعو

 .۲۱۹ :مقرب هجيرخت مدقت (۱)

 يق يريصوبلا لاق رباج قيرط نم ۱۳۸/٤ ىلعي وبأ هحرحأ «فيعض هدانسإو لسرم ثیدح (۲)
 :يمثيملا لاقو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم فعضل فيعض دانسإ اذه 1۳/١: فاحتإلا

 يناربطلا هاور :۷۱/۸ عمحا يف يمثيملا لاق «ىرحأ قيرط هلو .فيعض دانسإب ىلعي وبأ هاور

 دهشيو .تاقث هلاحر ةيقبو ةعامج هفعضو ةعامج هقلو ريشب نب ديعس هيفو ۷٠/١ طسوألا يف

 يأ ثيدحو .حيحص هدانسإو ۳۷۲۷ ةحام نبا دنع ةريره يبأ ثيدح حيرلاب قلعتملا ءزجلل

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ۲۲٠۳ يذمرتلا دنع بعك نبا
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 ناسللا ظفحو تنبصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ينلحدأ مهللا :لوقت ةأرما هلط ب يلع عم” :لاق «رفعحج يبأ نع - 1

 .رانلا كسمت اذإ :لاق !دمح ةعافش ىف

 بحصي نم :ةمكحلا يف بوتكم :لاق «سنأ نب عيبرلا نع ١-

 كلم ال نمو «مهثي ءوسلا لخادم لحدي نمو «ملسي ال ءوسلا بحاص
 .مدنی هناسل

 انبلغف «نمحرلا دبع نب مساقلا انبحص :لاق «براحم نع -۲

 .ةالصلا ةرثكو «سفنلا ءاخسو «تمصلا لوطب :ثالثب

 بطلا سأر نأ ءءابطألا تعمجأ :لاق «هبنم نب بهو نع -۳

 .تمصل | مكحلا سأر نأ «ءامكحلا تعمج و «ةيمحل |

 مهلضفأ «اتوكس مهلوطأف «نوسلجي اوناك :لاق «ميهاربإ نع - ٤

 .مهسفن نأ يف

 نم عبشي امك «مالكلا نم عبشيل لحرلا نإ :لاق «ةداتق نع ٠-

 .ماعطلا

 نب ديز لتق اوركذف «شمعألا دنع انك :لاق «نايفس نع ٦-

 «هناسل كسمأو E لحر فک ‹نايرعلا ريذنلا مکل انا :لاقف «یلع

 .هبلق حلاعو

  .كيلع امإو «كل امإ «كرذح ذخف تملكت اذإف «ملاس تنأف
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 لوسر باحصأ نم لحر نع دوعسم نب دعس نب ِءالعلا نع -۸

 درابلا ءاملا نم يلإ ىهشأ هباوح مالكلاب ينملكيل لحرلا نإ :لاق ب هللا

 .الضف نوكي نأ ةفيح هباوح كرتأف ءأامظلا ىلع

 هللا لوسر باحصأ نم سان عمتجا :لاق «عفار نب سيق نع -۹

 تكاس ثراحلا نب دقاوو ءاوقرف ريخلا اوركاذتف هل سابع نبا دنع
 ملكت :اولاق .متيفكو متملكت دق :لاق ؟ملكتت الأ !ثراحلا اب اي :اولاقف

 ‹«فئاخ لوق لوقلاف «لوقلا عمسأ :لاقف .انس انرغصأب تنأ ام يرمعلف

 .نمآ لعف لعفلاف «لعفلا رظنأو

 نإف ءمهوق اوعدو «محلامعأب سانلا اوربتعا :لاق «نسحلا نع ٠-

 اذإف «هبذكي وأ هقدصي لمع نم اليلد هيلع لعح الإ ءالوق عدي م هللا

 تمعنو معنف «المع لوق قفاو نإف «هبحاصب اديورف ءانسح الوق تعم

 اذام ما ؟هنم كيلع هبشي اذامف ءالمع لوق فلاح نإو «هببحأو هخآ «نیع

 كل نإ «مدآ نبا عدح امك كنعدخي ال «هايإو كايإ ؟هنم كيلع ىفخي

 «ةينالعو ةريرس كل نإو «كلوق نم كب قحأ كلمعف ءالمعو الوق

 قحأ كتبقاعف «ةبقاعو ةلجاع كل نإو «كتينالع نم كب قحأ كتريرسف

 .كتلحاع نم

 «مهلك لوقلا اونسحأ دق سانلا نإ :لاق 4ظ دوعسم نبا نع ١-

 «هلعف هلوق فلاخ نمو «هظح باصأ يذلا كلذف «هلعف هلوق قفاو نمف
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 «ناسللا ديدح ءاضب ضيبأ هتيقل تعش اذإ :لاق «نسحلا نع -۲

 انادبأ ىرت «هسفن نم هب رصبأ تنأ «لمعلاو بلقلا تيم «رظنلا ديدح

 .ابولق بدحأو ةنسلأ بصحأ «سينأ الو توصلا عمستو «بولق الو

 اذإ :لاق -ءامكحلا دحأ ناكو- رفعج ىبأ نب هللا ديبع نع -۳

 ناك اذإو «تكسيلف ثيدحلا هبجعأف «سلحجم ىف ثدحي ءرملا ناك

 .ثدحیلف «توكسلا هبجعأف «اتکاس

 الف «مكر ودص يف هللا لالح مظعيل :لاق «فرطم نع ٤-

 .ةاشلاو «رامحللو !هزحخا مهللا :بلكلل مكدحأ لوق لثم دنع هوركذت

 نم ریدح نب دايز عم تلبقأ :لاق ‹ميحس نب سانخ نع ٥-

 ‹يكبيو ىكبي دايز لعجف «ةنامألاو ال :ىمالك ىف تلقف «ةسانكلا

 .معن :لاق ؟تلق ام هركي ناكأ :هل تلقو «اميظع ارمأ تيتا ينأ تننظف

 .ىهنلا دشأ ةنامألاب فلحلا نع اناهني بط رمع ناك

 ؟هل ليقف «ههرکف رعش نم تیب نع لئس هنأ ؛قورسم نع ٦-

 .رعش يتفيحص يف دحوي نأ هركأ ينإ :لاقف

 .رعشلا نم ريح هللا ركذ نإف ءاركذ اذه ناكم لعحا :لاق ؟رعشلا نم ءىش

 .لوقلل
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 ناسللا ظفحو تمصلا ناسور ناسللا باداو ت تمصلا بانک

 ةقدص يق دمحم نب مساقلا ىلإ اوعمتجا :لاق «نايفس نع -۹

 متعمتحا مكنإ :هنبا لاقف «نوملکتی اولعجف -يلصي وهو :لاق- اهمسق

 م ءمساقلا زرجوأف :لاق .اقناد الو ءامهرد اهنم لان ام هللاو «لحر ىلإ

 هبيدأت دارا هنکلو «هنبا قدص :نايفس :لاق .تملع اميف !ينب اي لق :لاق

 .هظفح و قطتملا ين

 ىلإ دعقأ :ناباج نب ىسيعل تلق :لاق «نطق نب ىح نع - ٠

 :لاق .ةهينه :تلق ؟ةعاسلا ردق ام كيردي ام :لاق «ةعاس موقلا ءالؤه

 هارت له ءانالف رظناف لحدا :ناباح نب یسیع يل لاقو :لاق .لقف اذکه

 ال :لاق .دحأ دجسملا يق سيل :تلقف «تحجرحخو تلحدف ؟دجسملا يف

 .لقف اذكه :لاق .ادحأ دجسملا يف رأ م :تلق .اذكه لقت

 نأ هبر لأس تلا يبلا دواد نإ :لاق .ديبع نب ةلاضف نع ١-

 ادحأ نركذت ال !دواد اي نهتلعف اذإ رشع :لاقف ؟هيلإ لامعألا بحأ هربخي

 نم ادحأ ندسحت الو «يقلخ نم ادحأ نباتغت الو «ريخب الإ يقلخ نم

 .نهلمعأ نأ عيطتسأ ال «ثالث ءالؤه بر اي :لاق .يقلخ

 نم اولقأل فحصلا سانلا فلك ول :لاق «رانيد نب كلام نع - ۲

 .قطنملا

 .همالك دعي الجر فرعأل ينإ :لاق «يح نب نسحلا نع -۳

 .وه هنأ نوري اوناکو
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

 ىلإ ظ تباث نب ديز بتك :لاق «ينارهبلا رانيد نب دبع نع - ٤

 لعجو «بلقلل انامحجرت ناسللا لعح هللا نإف دعب امأ :4لظ و بعک نب يآ

 بلقلا ناك اذإو «بلقلا هل هاده امل ناسللا هل داقني ايعادو ءاعو بلقلا

 نم ناسللا ناك اذإو «لوقلا فلتحاو «مالكلا لك ناسللا فرط ىلع

 الو ءةلز الو ةرثع ناسلل نكت ملو «لدتعاو لوقلا ماقتسا «بلقلا ءارو

 «هناسلب همالك لحجرلا لدب اذإف «هناسل يدي نيب نم هبلق نكي م نمل ملح

 همالك لحرلا نزو اذإو «هسفن كلذب عدح «هبلق كلذ ىلع فلاحو
 وهو الإ «اليخج تدحو له «ركذت «هثيدح عقاوم كلذ قدص «هلعفب

 «رکذت «هبلق يدي نیب هناسل نأل كلذو !؟لعفلاب نضيو «لوقلاب دوج

 ام لوقيو هعبتي مث «لاق ام ظفحي مل اذإ «ةءورم وأ افرش دحأ دنع دحت له

 اريصب ننوکت ال !؟هب ملکتی نیح بحاو «هیلع قح هنأ ملعی وهو «لاق

 نمك «هبيع هيلع نوهيو «سانلا بويع رصبي يذلا نإف «سانلا بویعب

 .مالسلاو هب رمي م ام فلکتی

 :هباحصأل لاق الكل اغلا ىسيع نأ تعبن :لاق «يعبرلا دلاخ نع - ٥

 :اولاق ؟هبوث هنع حیرلا تفشک دقو «مئان وهو لجر ىلع متررم ول مارا

 هدرن « هللا ناحبس :اولاق .يقب ام نوفشکت متنک لب :لاق .هیلع هدرن انک

 نع نوعمسي «موقلل هبرضأ لثم :لاق «يقب ام نوفشكت لب :لاق ؟!!هیلع

 .اهنم رثكأ نوركذيو «ءاهيلع نوديزيف «ةئيسلاب لحرلا
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 ناسللا غفجو تينا ةداسر ناصللا بادآو تمصلا باتك

 ؟رحؤتف ملكتت الأ :نوع نبال ليق :لاق «كرابملا نبا نع - ٠

 .فافكلاب ملكتملا يضر امأ :لاق

 نعمتج ال عبرأ :ظشا مرم نب ىسيع لاق :لاق «بيهو نع - ۲۷
 «هّلل عضاوتلاو «ةدابعلا لوا وهو ‹تمصلا : بچجعب الإ سانلا نم دحأ يف

 .ءيشلا ةلقو ءايندلا يف ةداهزلاو

 مدق نم ءاملعلا ضعب تعم :لاق «يشرخلا هللا دبع يبأ نع -۸

 .ملع ىلع ملكتملاك «ملع ىلع تماصلا :لوقي زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 ةمايقلا موي امهلضفأ «ملع ىلع ملكتملا نوكي نأ وحجرأل ينإ :رمع لاقف

 !نينم ولا ريمأ اي :اولاق .هسفنل هتمص اذهو «سانلل هتعفنم نأ كلذو «الاح

 .اديدش ءاكب رمع ىكبف :لاق ؟قطنملا ةنتفب فيكو

 للك هللا لوسر تيتأف ءاهجو تدرأ :لاق 4ظ ةريره يبأ نع -۹

 عفرف ؟هب ينیصوت ام !هللا لوسر ای :تلقف «امئاق تنکو «اسلاج ناکو

 0 نیلبو «مالسلا ءاشفإو ‹ماعطلا ماعطاي كيصوأ» :لاقف «هسأر

 كلدأ الأ) :لط هبط رد يبأل ل هللا لوسر لاق :لاق «يعشلا نع — ")0 °

 :لاق . ىمأو تنأ يباب ‹یلب :لاق ؟«ندبلا ىلع هرسيأو «لمعلا نسحأ ىلع

 .مهلنم هللا ىقلت نل كنإف ءامهب كيلع «تمصلا لوطو «قلخلا نسح)»

 ۳۰۲۳-۳٠۰٠-٠٠۷. :مقر ثیدحلا رظناو ظفللا اذهب هجرخ نم دحأ مل (۱)

 .00۸ :مقرب وهو الوصوم ءاحو ٥٤٥/۲ دهزلا يف دانه هجرحا مسی م وار هیفو «لسرم ثیدح (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 نب رمع اوبجحص اموق نأ ؛داور يبأ نب زيزعلا دبع نع ١)٦٥-

 «حازملاو يايإو «هل كيرش ال هدحو هللا ىوقتب مكيلع :لاقف «زيزعلا دبع

 ناف «هب اوتدحتو «نآرقلاب اوسلاجتو ‹ةنيغضلا ثروتو «حيبقلا رجت اهنإف

 .هّللا مسب اوريس «نسح لاحرلا ثيدح نم ثيدحف «مكيلع لقث

 ل هللا لوسر لحد : لاق. ظ ا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع -۲

 .كاه ! هللا دبع اي :يمأ ينتدانف ءاجراخ تربدأف «مالغ انأو يمأ ىلع

 ول كنإ امأ» :لاق .ارمت هيطعأ :تلاق «؟هنيطعت اذه ام» : هللا لوسر لاقف

 .(ةبذك كيلع تبتك «يلعفت

 تكسا :لوقيف «هيبص تكسيل لحرلا نإ ل

 هرکی هللا نإ» :لاق ب يبلا نع اهنع هللا ي ىضر ةشئاع نع 4

 ."يصخلا دلألا

 «داهج الو «طابر الو «جح ام :لاق «ضايع نب ليضف نع -۵

 مغ يق تحبصأ كناسل كمهي تحبصأ ولو «ناسللا سبح نم دشأ

 امغ دشأ دحأ سيلو «نمؤلا نجس ناسللا نجس :ليضف لاقو .دیدش

 ٤۸۳/۹. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ۲۹۸/۳ دواد وبأو ۰٤۷/۳ دمها هجر (۱)
 . ٠١۷ :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۲)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك

TESS 
MOEA 

OT TTI 
 اس  ESOS O SOTO OSG 3 2ی ی ا

 ليطي لحرلا متي يأر اذإ :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع ٦-

 .ةمكحلا ىقلي هنإف «هنم اوبرتقاف «سانلا نم برهيو «تمصلا

 ىلع هنم هناسل ادحأ تيأر ام :لاق «دیبع نب سنوي نع -۷

 .هلمع رئاس يف احالص كلذ تيأر الإ «لاب

 «ءافش هنإف « هللا رک ذب مکیلع :لاق هه باطخلا نب رمع نع -۸

 .ءاد هنإف «سانلا ركذو مكايإو

 :لاق «كرابملا نبا نع - ۹

 اجيرتسسم اغراف تنك اذإ هللا ىلإ ىفلز نيتعكر منتغا

 احيبست هناكم لعجاف لطابلا يف قطنلاب تممه ام اذإو

 احيصف مالكلاب تنك نإو ضوحخ نم لضفأ توكسلا مانتغاف
 مالك يف ناک :لاق نڪ رمع نبا وأ هللا دبع نب رباج نع -۰

 .لسرت وأ لترت ي هللا لوسر

 :للب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ١

 . "هللا قلخ رش ناكل ءاقلخ شحفلا ناك ول»

 مسي مل خيش هيف :يقارعلا لاق ۲٠۷/١ ىربكلا يف يقهيبلاو ۲٠٠/٤ دواد وبأ هجرحأ )١(

 .اهدع نم عماسلا نكمتي ثيحب تاكر حلاو فورحلا نيبت عم لهمتو نأت يأ :ليترت

 .يوارلا نم كش وأ يريسفت فطع :ليسرت وأ
 .ظفللا يف ليلق فالتحا عم ۳۳۱-۳۳٤۲ :مقرب مدقت (۲)
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 ناسا 9= | ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 ماعطلا نم مكدحأ ًاضوتي :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - 1۲

 .!!اهوقي ةثيبخلا ةملكلا نم ًاضوتي الو «بيطلا

 ايش نعل هه يأ تعم ام :لاق «رمع نب هللا دبع نب ماس نع - ۳

 .«اناعل نوكي نأ نمؤملل يغبني ال : هلا لوسر لاق :لاقو «ةرم الإ طق

 «ةضيحل الإ «طق اشحاف نكي م :لاق «يناعنصلا شنح نع -4
 .ةينزل وأ

 اقح لاق الجر هللا محر» :لک هللا لوسر لاق :لاق ‹نسحلا نع ٥-

 يموق :هتأرمال لاق مث ءىلصف ليللا نم ماقالجر هللا محر «تكس وأ

 .«يلصف

 عدي تح ناعبإلا ةقيقح دبع غلبي ال :لاق 4لو رمع نبا نع 7

 حازملا يف بذكلاو «قحم وهو ءارملا

 نمؤي ناک نم» :لب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۷

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم .تمصيل وأ اررخ لقيلف رحآلا مويلاو هللاب
 “هفیض مرکیلف

 .۲۸۸ :مقرب مدقت (۱)

 .ةريره يبأ نع ۳٠۷/١ نابح نبا هححص يناثلا رطشلاو ٤١-٠١ :مقرب ملقت هم لوألا رطشلاو طقف فنصملل يطويسلا هبسن «لسرم ثيدح (1)
 .1۹/۱ ملسمو ۲۲۲۰/۰ يراخبلا هجحرحخأ «حیحص ثیدح (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 لع هللا لوسر فدر ناك هنأ ؛هلظ سابع نب لضفلا نع -۸

 هفرصف هرصبب ي يبلا لاقف .ءاسنلا ظحالي تفلا ناكو «ةفرع ةيشع

 ‹قح نم الإ هعمس كلم نم موي اذه نإ !يخأ نبا اي» :ي يلا لاقو «هنع

 “هل رفغ ؛قح نم الإ هناسلو ‹قح نم الإ هرصبو

 ةقان ىلع هل ةيراح امنيب :لاق هه يملسألا ةزرب يبأ نع -۹

 :تلاقف «لبجلا مهب قياضتو يي يلا ترصبأ ذإ «موقلا عاتم ضعب اهيلع

 هتل الع ت ةقان انبحاصت ال» :ل يبلا لاقف !اهنعلا مهللا «لح

 ۳ نامل نکی ال نا كيصوأ» :لاق

 .ناعل ناعط لك :هللا ىلإ هللا دابع ضغبأ نإ :لاق هل رمع نبا نع -۱

 يف يناربطلاو ٠١/٤ ىلعي وبأو ٠٠٠/١ دمحأ هاور ۲١٠/۳: عمجا يف يمثيهلا لاق )١(
 هححصو .حيحص دانسإب دمحأ هاور :يرذنملا لاق .تاقث دمحأ لاجرو ۲۸۸/١۸ ريبكلا

 ۲٠۱/٤. ةمبزح نبا

 ۲۰۰٣/٤ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۲)

 يأ نباو ۲۸۳/۲ يناربطلاو ۷۰/١ دمحأ هاور ۱٦٦۷/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 لاق .مصاع يبأ نبا هركذ طقسا مسي مل لحر هيفو ۳۹٥/۲ يناثملاو داحآلا يت مصاع

 نع لحر نع ةذوه نب هللا ديبع قيرط نم يناربطلاو دمحأ هاور :۷۱/۸ عمحملا يق يمثشيملا

 قيرطلا هذهو زومرج نع ةذوه نب ديبع نع رحخآ قيرط نم يناربطلا هاورو «زومرح
 نب هللا ديبع هنع یور ةبحص هل :لاقف ازومرج متاح يبا نبا ركذ دقف تاقث امار

 هع مم ةطساوب هنم هعم ديبع لعلف اذه ىلعو :ء١/۷۸ ةباصإلا ق ظفاحلا لاق .ةذوه

 .يميجهلا ةميمت وب هنأب نكسلا نباو يوغبلا مزج ىلوألا ةياورلا يق مهبملا لجرلاو هنم
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 :لاق -هعفر ليق- ةبحص هل تناكو هل كاحضلا تباث نع -۲

 ىوس ةلب فلح نمو ءهلتقك وهف رفکلاب هاعد نمو هلق لدعك نمؤملا نعل»

 .“'(لاق امك وهف ابذاك مالسإلا

 نأ لثم وهف انمؤم نعل نم :لاقي ناك :لاق «ةداتق يأ نع -۳

 . .هلتقي

 اضرغ هنيد لعح نم :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع ٤-

 .لقنتلا رثكأ «تاموصحلل

 .هنید ق كاشلا مصاخي اغإ :لاق ‹نسحلا نع ۷0

 .نآرقلا يف اوملكتي نأ نوهرکی اوناک :لاق «میهاربإ نع -

 .نيدلا ق نولتلا نوهركي اوناک :لاق «ميهاربإ نع -۷

 اياطخ سانلا مظعأ نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق «ةداتق نع -۸

 .(لطابلا يف اضوخ مهرثكأ ةمايقلا موي

 تنك يذلا :لاق .ىلب :لاق ؟نالف ىنب دبع تنسلأ :لاقف «هدنع سانلاو

 :لاق ؟یرُأ ام كب غلب امف :لاق .یلب :لاق ؟اذکو اذک لبحج دنع یعرت

 .ينينعي ال امع توكسلا لوطو ‹«ثيدحلا قدص

 .ظفللا يق ليلق فالتحا عم ٠١٤/١ ملسمو ۲۲٤۷/١ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(
(CY)مقرب مدقت : V4 
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا باداو تمصلا باتک

 .طق انوعلم تلك الو «طق ايش تنعل ام :لاق «ءازوحلا يبأ نع ٠-

 «لاملا لوضف :نيتلح يف سانلا كلهي :لاق «ميهاربإ نع ١-

 .مالكلا لوضفو

 الو نولمعي مهو سانلا تكردأ :لاق «ةدلحخ يبأ نع -_-۲

 .نولمعي الو نولوقي مويلا مهو «نولوقي

 ال لل هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۳

 لصف مالكب ملكت اسلحم سلح اذإ ناک ءاذه مکدرس ثیدحلا درسی
 ۰ . مس نم هظفحب «هنیبی

 ٤- هللا لوسر مالک یف ناک :لاق هل هللا دبع نب رباح نع ٤ل

 ."لیسرت وأ لیترت

 ءابابس و هللا لوسر نکی مم :لاق هبل كلام نب سنأ نع ٥-

 تبرت ءهلام» :ةبتعملا دنعاندحأل لوقي ناكو .اناعل الو ءاشاحف الو

 هنم لوألا ءرجلا جرحأ امك .٠ يذمرتلاو o1 دمحأ هجرحأ «نسح ثیدح (۱)

 ۱۹٤۰/٤. ملسمو ۱۳۰۷/۳ يراحبلا

 1 هجیرخت مدقت (۲)

 ۲۲٤۲٣٩/۰. يراخبلا هحرحأ «حیحص ثيدح (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ينلا ىلع لحر نذأتسا :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٦-

 ! هللا لوسر ای :تلق .هطساب لحد املف «ةريشعلا نبا سب :لاقف

 شحافلا بحي ال هللاو «يتيب لخد !ةشئاع اي» :لاق ؟لوقت امو كانعمس

 . ۲ شحفا

 نإ» :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق هبط ديز نب ةماسأ نع - ۸۷

 . ”(شحفتملا شحافلا بحب هل هللا

 بحصي نم :ةمكحلا يف بوتكم :لاق «سنأ نب عيبرلا نع -۸

 كلمي ال نمو «مهتي ءوسلا لحدم لحدي نمو «ملسي ال ءوسلا بحاص

 م هناسل

 دمح هللا لتاق :دمحم نب مساقلا دنع تلق :لاق «ءاطع نع --۹

 ىلع ئرتجی نأ . نم مألأو لذأ وه :لاق !هللا ىلع هأرجأ ام «فسوي نبا

 .!؟هلاب هرغأ ام :لق ءةرغلا "ةرغلا اهنكلو « هللا

 كلملا حبصأو انحبصأ :اولوقت ال :لاق «هللا دبع نب نوع نع <-۰

 نع لئس اذإ «لحرلا لوقي الو «هل كلملاو انحبصأ :اولوق نکلو لل

 .هرأ مل ذم :لوقي ىح «دهع هب يل سيل :لحرلا

 ۲۱۸-۳٤۲. هجیرخت مدقت (۱)

 ` ۳۳۹-۳۳۸ هجیرخت مدقت )۲)

 .ةلفغلا يأ (۳)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک
TC TTD 

ORS OEE TENGEN 

 نيب ام ظفح نم» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛ 4ظ ةريره يأ نع -۲

 . "ةن لخد ؛هیلجر نیب امو «هییحل

 ركب ابأ لب يلا عم :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۳

 ابأ اي» :5 يبلا لاقف لل يبلا ىلإ ءاحو «هقيقر ضعب نعل ها قيدصلا

 ‹«هقيقر ضعب ذئموي هب ركب وبأ قتعأف :لاق «!؟ نيناعل نوقيدصلا !ركب

 .”دوعأ ال هللاو :لاقف كبك يبلا ىلإ ءاحو

 رجاف اذه :لاقي يذلا «ميئللا قح ميئللا نإ :لاق ‹حيرش نع - ٤

 .-يدوألا حيرش اذه «يضاقلا احيرش اذه سيل- .هوقتاف «هوفجاف

 دمحم نب اص هيفو ۱١۸/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ۲٠٠/١: عمحجلا يف يمثيملا لاق )١(

 ي يدع نبا هحرحأو .حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو ةعامج هفعضو يدع نباو دمحأ هقثو

 . ٤١/۲ للعلا يف متاح يبأ نباو ٥۹/٤ لماكلا

 يف يقهيبلا هحرحأو .يبهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص :لاقو ۳۹۷/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)

 ٠٠٠/٤. بعشلا

 ٠ نب راشب هخيشو تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ١/٤ ١٦٦: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)
 يراحخبلا هجرحأو :تلق .هيف ثيدحلا نسح دمحأ ناكو روهمحجلا هفعض فافخلا ىسوم

 قيرط نم ۳٠٤/١ رداونلا يف ميكحلاو ۳۹۱/٤ بعشلا یف يقهيبلاو ۳۱۹ بدلا ف

 .ٿالث وأ نیترم .ةبعكلا برو الك !؟نوقيدصلاو نوناعللا !ركب ابأ اي :ظفلب ىرحأ

 .حيحص : :ينابلألا لاق
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 كرابملا نب هللا دبع لقي مل :لاق «يلهابلا ديعس نب نسحلا نع - ٥

 .نيتيبلا نيذه لثم هللا هر

 هلتق يف ءرللا ىلإ عيرس ناسللا نإ كناسل دهاعت

 :يشايرلا دشنأ - ٦

 هلكآ وهف هبرغ نم غزي الإو هتاذش هيلع عبس ىتفلا ناسل

 ام «هسفنل راتحا ادبع نأ ول :لاق «حيرش نب نمحرلا دبع نع -۷

 .تمصلا نم ءيش لضفأ راتخا

 ىغطيل لحرلا نإ :لاقي ناك :لاق « هللا دبع نب ضايع نع -۸

 .هلام يف یغطی امک «همالک یف

 .رايحألا ءاعو تمصلا :لاق «رهسم يبأ نع - ۹

 .لاحب الإ لاح متي الو «هتظقي قطنملاو

 ىلإ جاتحي تح تمصلا :لاق «ناحوص نب ةعصعص نع ٠١-

 .ةءورملا سار مالکلا
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر _ ناسللا ااو ت تمصلا باتک

NTE RTT SES OSOE ی ی ی ی م د 

 نأ تملع ذم «املسم تبتغا ام :لاق «ليبنلا مصاع يبأ نع ¥۲

 .ةبيغلا مرح هللا

 فاحأ ءاروقع اعبس ىناسل تيأر نإ :لاق .تمصلا ليطت كنإ :ءاملعلا

 ا

 تومصلل ةحار تمصلا يق نإ ا تلمس ام ییا ر تس

 توكسلا يق هباوج لوق بر اباوج تييع نإ تمصلا لعحاو

 .باوج توكسلا :لاق «شمعألا نع ٠-

 .مالكلا نم لقأ :لاق

 ؟ملكت ال مل :-ورم لهأ نم- ينيدملا دوادل ليق :هيف «هباتك -ورم

 :لاق ؟ملکتت الا :هل ليقف «بئاغ هنأک هسأر عفر مث «الیوط تکسف

 الوغشم نوكي يذلاف «باوجلا يف ركفم انأف «نيملاعلا بر لوسر رظتنأ

 .ملكتي نأ ىلع ردقي فيك «كلذب

 تدرأ اعر :هللا هحر كرابملا نب هللا دبعل لحر :لاقو :لاق-۸

 دوعأ نأ ديرأ .تكسأف نسح ثيدحب ثدحأ وأ نسح مالكب ملكت نأ

 .هب فرشتو كلذ يق رجؤت :لاق «توكسلا يسفن
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 يل دب ال اميف يمالكب دتعأل ينإ :ءامكحلا ضعب لاقو :لاق- ٩

 امع يتمصب دتعأ ياو اهتم ة ةمالسلا ىلع هللاب نيعتسأو «ةعقاو ةبيصم هنم

 نم نأ تملع ذإ ءاهيلع ركشلا سمتلأ ةمعن ثداحو ءامنغ ىفينعي ال

 ةبيصم مالكلا نم هيلإ تررطضا ام نلزنأف «ديتعو بيقر ةملك لك ءارو

 .ةدراب ةمينغ مالكلا نم هتيفك ام نلزنأو «ةلزان

 ‹كبحاص بويع رك ذت نأ تدرأ اذإ :لاق طظ سابع نبا نع ۱۰

 .كبويع رك ذاف

 نعطي ال :لاق [٠٠:تارححلا] 4 ةكسَفنأ ادرملت لو :دهاحب نع -۱۱

 .ةبحلا ىلإ ةيعاد تمصلا :لاق لط بلاط يأ نب يلع نع -1

 ‹«كنع ىملح :امهدحأ لاقف «نالجر باست :لاق کب نع -۳

 ينإ :تلاقو «هيلع تمحرتف «تام دق هنإ :اولاقف ؟هنم تلانف ءاهنع هللا

 رینج الإ مکاتوم اورکذت ال» :لوقی ل هللا لوسر تعم

V0دق :لاقف رعاشلا لمؤم يناتأ :لاق «بيلك نب ةءابع نع  

 .۲۰۹/۱ يسلایطلا هجرحخأ (۱)

 - ۹¥ ۔



 ناصللا ظفمحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 اذإ «تايبألا ةثالثلا هذه عمسا نكلو «ارعش يورت ال كنأ تملع

 :هبجت الو هل اهلثتماف ءادبأ ميئل كهفاس

 توكسلا هتباحإ نم ريخف هبجت الف هيفسلا قطن اذإ

 تیظح ا( تکفس همد ولو ىظحيف ينمتشي موقلا ميم

 تیزح همتاشي نمل تيزح اميل ادبأ امتاشم تسلف

 زيزعلا دبع نب رمع دنع تنك :لاق «ةديبع نب حاير نع ٦-

 الهم :لاقو «رمع يناهنف :لاق «هيف تعقوو هتمتشف «جاجحلا ركذف

 متشي مولظملا لازي الف «ةملظملاب ملظي لحرلا نأ :ينغلب هنإف !حاير اي

 .هيلع لضفلا ملاظلل نوكيو «هقح يفوتسي تح «هصقتنيو «ماظلا

 فنحألا لاقف .لضفأ تمصلا :موق لاقف «قطنملاو تمصلا اوركاذت

 عفتني نسحلا قطنملاو «هبحاص ودعي ال تمصلا لضف نأل ؛لضفأ قطنملا

 ةرشع يتنث تمصلا تحلاع :لاق ءايركز يبأ نب هللا دبع نع -۸

 .تملکتف هنم تفوخت ءوحجرُا تنک ام هنم تغلب امف «ةنس

 داکی ال ایرکز يبا نب هللا دبع ناک :لاق «دایز نب ملسم نع -۹

 ناک :لاق رك ذي يأ تعم :لاق «ديلولا نب ديبع نع ٠-
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 ناضشللا بادآو تمصلا بانک

O 

 هتيأر «هللا ركذ ريغ ىف هؤاسلحج ضاح اذإ ايركز يبا نب هللا دبع

 .اًعاًمتسا سانلا َنسحأ ناك « هللا رکذ يف اوضاح اذإف « يهاًسلاک

 سايإل ليق :لاق «شيرق نم خيش نع يميمتلا دمحم يبأ نع ١-

 :اولاق ؟ًاطخب مأ ملكتأ باوصبأ :لاق ؟مالكلا رثك كنإ :ةيواعم نبا

 .لضفأ باوصلا نم راثک لاف :لاق .باوصب

 ةّلَر اوا :هينبل بلهملا لاق :لاق «ينانكلا اص يأ نع -۲
 .كّلهيف هناسل لزيو «شعتنيف هّمدق لرت لحرلا نإف «ناسللا

 ملكتيل لحرلا نإ :لوقي دايز ناک :لاق «نیصح يبا نع ٣

 :لاق .هّمَد كفس ُهَماَمِإ تغلب ول ءروصم زثع بذ اهب عطقي ال ةملكلاب

 .نبللا ةظيلغلا :روصملا زتعلا :هللا دبع لاق

 ىلإ جاتحي تح تمصلا :لاق «ناحوص نب ةعصعص نع ٤-

 .ةءورملا سأر ؛مالكلا

 :لاق «شيرق نم خيش نع يميمتلا دمحم نب ثراحلا نع -

 نم كعنمي ام :هل ليقف «توكسلا ليطيف يعشلا ىلإ سلجي لحجر ناك

 .مّلَعأف عَمسأو «مّلسأف تكس :لاقف ؟مالكلا

 ةيردنكسإلاب طئاح ىلع تأرق :لاق «ديبع نب بوقعي نع ٦-

 .:بوتکم

 ظعءاو ءرملل ءرملا لقع لثم الو ظفاح بّرلاك ءرمللام كرمعل

 ظفأل تنأاميذوخأم كنإ هظفل يلا يف كيقلْي ال كئاسل
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادو تمصلا بانک

ETOCS (DERI G 

 نإ :لاق ثلا مرم نب ىسيع نأ ؛زيزعلا دبع نب ديعس نع -۷

 ال امل ملعي هللا نإ :دبعلا لوقي نأ «ىلاعت هللا دنع بونذلا مظعأ نم
 ل عي

 ضخغبي ك هللا نِإ» :لاق «هعفري هیبأ نع مصاع نب رشب نع -۸

 «اهناسلب ةرقابلا للختت امك «هناسلب للختي يذلا «لاجرلا نم غيلبلا

 نب رمع سلجج رضحي ناك تف نأ انغلب :لاق «نایفس نع -۹
 :لاق .ملكتي نأ لبق نم موقي مث «عامتسالا نسحيف عمتسيف هل باطخل ا

 نسحتف «سلجملا رضحت كارأ :هل لاقف هل رمع هنم كلذ ىلإ نطفف

 ممف «مهثيدح يف لحدت الو «موقلا عم ملكتت نأ لبق موقت مث «عامتسالا

 «عامتسالا | نحف عاف ءرضحأ نأ بحأ هللاو ينإ :ىتفلا هل لاق ؟كاذ

 كمري : هبط رمع هل لوقي :لاق .ملسأ يلعل تمصأو «ىقوتأو ىقنتأ مث

 .اذه لعفي انيأو !هللا

 ىلع تمصلا :لاق ءامكحلا مالك نع «رانيد نب هللا دبع نع ٠-
2 

 ةميظعو «دهحجو «يعو «ملعو «ملح ىلع :سمخ

 .كلذ فالح ىلع هنطابو كل ريخلا بحي هنأ يعدي نأك (1)

 يذمرتلاو ۱10/۲ دمحأ هجرخأ ورمع نب هللا دبع نع الوصوم ءاج ‹لسرم ثیدح (۲)

 .بیرغ نسح ثیدح :لاقو ٥

 ' .زجعو يأ (۳)
 .ةيطعو :ةخسن يق )٤(
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا ےبادآو تمصلا بانک

 وبأ وحأ نمحرلا دبع ناك :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع ١-

 :هلهأ ىلإ بتك ةحاح دارا اذإف «سانلا ملكي ال رهشأ ةعبرأ ثكمب ةمرخم

 .اذکو اذ اولعف

 :رئابكلا نم» :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ طظ ةريره يبأ نع -۲

 .(ةبسلاب ناتبسلا : :رئابكلا نمو <« «ملسم لجر ضرع يف لجرلا ةلاطتسا

 رزني ليَ هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٣-

 رٹ هنورثنت متنأو ءارزن مالكلا
 :ملسملل اولوقت ال» :ب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٤-

 فاكلا مبتلا نإ یت

 رثكأف ي يبلا دنع ملكت ارعاش نأ ؛رانيد نب ورمع نع ٥-

 ناك امأ» :لاق .ياتفشو ينانسأ :لاق ؟«باجح نم كناسل نود مكر :لاقف

 .؟^«ارحسل نايبلا نم نإ «,كمالك نم دري ام اذه يف

 ۾ صاقلا صق اذإ هللا هحر نسحلا ناك :لاق «ىعازوألا نع -

 .هّلل الالحإ :لاقف ؟كلذ يق هل ليقف «ملکتي

 ۲٦۹۹/٤. دواد وبا هجرحخا «نسح ثیادح )۱(

 .هنورثكت متنأو هنم لقي :يأ .1۹/۲ عماجلا يف بهو نبا هحجرخأ «فيعض هدانسإ (۲)

 . ٤١١/٦ تاقثلا یف نابح نبا هدروا «لسرم ثیدح (۳)
 )٤( هجرخت مدقت «لسرم ثیدح ٥۱-۹۳ .
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 نولكأي نامز سانلا ىلع نيتأيل :لاق هه هللا دبع نع -۷

 .اهتنسلأب رقبلا لكأت امك مهتنسلأب

 «ةبيغلاو ‹«بذكلا كرت :اعيمج نهنوقيطت ال مكنإف «ةدحأو ةدحاو

 .فلحلاو

 نأ كعنمي ام :ميثخ نب عيبرلل لحر لاق :لاق «مصاع نع -۹

 سيل هنإ :لاق ؟كلذ نولعفي اوناك دق كباحصأ نإف ءرعشلا نم اتيب لثمت

 هرك ا هللاو ينو «ةمايقلا موي هيلع ضرعي مث «بتك الإ مالكب ملكتي دحأ

 .رعش تيب ةمايقلا موي يمامإ يث ًارقأ نأ

 تفتلي الحر يرصعلا ديلخ ىأر :لاق «عساو نب دمحم نع -۰ ۰

 .ىقوتو ىقنتف افكت نأ كيلع امو :لاقف «ركذلا دنع

 نع لقسو- كرابملا نبا تعم :لاق « هللا دبع نب ناقاخ نع - ١

 لاقف -بهذ نم تمصلا نإف ةضف نم مالكلا ناك نإ :هنبال نامقل لوق

 هللا ةيصعم نع تمصلا نإف «ةضف نم هللا ةعاطب مالكلا ناك ول :هللا دبع

 ضغبي هللا نإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق فط ةريره يبأ نع- ۲

 .'(«شحفتملا شحافلا

 .۳۳۸-۳۳۹ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک
 چ

 عد :ةلطقلا مرم نب ىسيع لاق :لاق «ةقوس نب دمحم نع-۳

 الف مهعد «لغش يف كنم كسفن نكتلو «ةحار يق كنم اونوكيلف سانلا

 .هب تلک و ام كيلعو «مهماذم سمتلت الو مهدمام سمتلت

 لالسلا ىسوم تعم :لاق ‹«يسفانطلا ديبع نب دمحم نع ٤-

 :لاق ؟نييمحللا تيبلا ضغيي هللا نإ !هللا دبع ابأ اي :يروثلا نايفس لأسي

 .سانلا موحل نولكأي نيذلا مهنكلو «محللا نولكأي نيذلا مه سيل :لاقف

 .هبونذ فصن هل رفغ؛ ةبيغ بيتغا نم :لاق «يناسارخلا ءاطع نع - ٥

 لالب اورکذف «نوع نبا دنع انک :لاق «ميهاربٳ نب يکم نع - ٤٦

 :هل اولاقف «تکاس نوع نباو «هيف نوعقیو هنونعلي اولعجف «ةدرب يبا نبا

 ناتملك امه اغنإ :نوع نبا لاقف ؟كنم بكترا امل هركذت امأ !نوع ابا اي

 نم جرخي نألف .هللا نعلو هللا الإ هلإ ال :ةمايقلا موي يتفيحص نم ناحرخت

 .هللا هنعل :جرخي نأ نم يلإ بحأ هللا الإ هلإ ال :يتفيحص

 ةرشع يقنث نوع نبا تبحص :لاق « بعصم نب ةحجراخ نع -۷

 .نوبتاكلا ماركلا هيلع اهبتك ةملكب ملكت هتيأر امف «ةنس

 نابتكي نيذللا نيكلملا نأ ول :لاق «رانيد نب كلام نع-۸

 اهيف ناخسني يتلا فحصلا ناما مكنایضاقتي مکیلع اودع مكلامعأ

 دنع نم فحصلا تناك اذإف .مكمالك لوضف نم متكسمأل «مكلامعأ

 .مكسفنأ ىلع “'نوعبرت الوأ «مکبر

 .مكسفنأب نوقفرت يأ (۱)
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 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ؤ شحفلا ناك ام» لاق 4 ا لوسر نأ ؛هل سنا نع -۹

 ناز الإ ءيش يف ءايحلا ناک الو «هناش الإ طق ءيش

Go. 

 مالسإ نسح نم» لاق 46 هلا لوسر نآ ؛ظ ةريره يب نع ٠

 “(هينعي الام هکر ت ءرملا

 بويع يف رظني لحرلا بسحأ ال :لاق « هللا دبع نب نوع نع -۱
 .هسفن نع اهلفغ دق ةلفغ نم الإ سانلا

 .نظلا هب ءاسأ نم نمولي الف ةمهتلل هسفن ضرع نمو «هيدي

 هل لوم يلؤدلا دوسألا وبا علطأ :لاق ‹«دیبع نب رمع نع _-_- ۳

 بيرم ريغ حصنلا يف هنكلو مزاح ريغ اءرما رسلا ىلع تنمأ

 بيصنب ةعاط نم هل قحف دحاودنعاعمجتسا ام اذإ نكلو

 )١( درغملا بدألا يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح  ۲٠٠١يذمرتلاو ٤/٠٤۹.

 ) )۲:مقرب هجیرخت مدقت ۱١۰١۷.
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 لحرب امه ذإ رحبلا يف نايشمب امه امنيبف «ءاملا ىلع ايشم نأ امهتدابع امهب

 :لاق ؟ةلزلا هذه تكر دأ ءيش يأب !هللا دبع اي :هل الاقف ءءاوهلا يق يشب

 ال امع يناسل تففكو «تاوهشلا نع يسفن تمطف :ايندلا نم نيئيشب

 هللا ىلع تمسقأ نإف .تمصلا تمزلو «هيلإ يناعد اميف تبغرو «ينينعي

 .يناطعأ هتلأس نإو ‹«يمسق ربا

 :لاق «ةلبع يبا نب ميهاربإ نع ٥-

 دويق هل سيل هلمهتالف 0٠ نوصم هب تلخبام كناسل

 ديرفلاو دجربزلا ابخي امك ردص ءبحخ تامصلاب نکسو

 دوعق ةيدنأو هب تقطن الوق رهدلا درت نل كنإف

 ديلولا محرلا يق دتري ملو ءام ةاقسم عجترت مل امك

 :كرابملا نب هللا دبع لاق ۷٥٩-

 بدأ نم هلإلا ىوقت دعب نم اه تدحو امف يسفن تبدأ

 بذكلا نع اهتمص نم لضفأ ترصق نإو اهتالاح لك يف

 بتكلا يف لالما وذ اهمرح مهتسبيغ نإ سانلا ةبيغو

 بهذ نم توكسلا نإف سفن اي كمالك ةضف نم ناك نإ
 عطقألا نالف :عطقألل تلق ول :لاق «ةرق نب ةيواعم نع-۷

 .قدص :لاقف «قاحسإ يبأل كلذ تركذف :لاق «ةببغ تناك
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 الحر نیریس نب دمحم رکذ :لاق «مزاح نب ریرج نع ۸- 

 .هتبتغا « هللا رفغتسأ « هللا رفغتسأ :لاق مث «دوسألا كاذ :لاقف

 هيف ام هفلخ نم كيحأل تلق اذإ :لاق «نيريس نب دمحم نع -۹

 نأ كيحأل ملظو «ناتهبلا وهف هيف سيل ام تلق اذإو «ةبيغلا يهف هركي ام

 .هنسحأ ىسنتو «هنم ملعت ام حبقأب هرکذت

§ 8 $ 8 4 $ 

 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 'ةميمنلاو ةبيخلا ةلاسر

 "يارملا مذ باب

 دبع لمکتسي ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -إ

 ثيدحلا نم اريك عديو ءاقحم ناك نإو ءارملا عدي ىح «ناعإلا ةقيقح

 7 «بذكلا ةفاخم

 ل هللا لوسر عم ناك هنأ ؛ هل ناثدحلا نب سوا نب ب كلام نع ۲

 ؟ هللا لوسر اي تلق يذلا اذه ام :هباحصأ لاقف (تبجو ‹«تبجو» :لاقف

 هل ينب هقلخ نسح نمو ءةنجلا ضبر يف هل ينب «قحم وهو ءارملا كرت نم» :لاق

 “ةا ضبر يف هل ينب بذكلا كرت نمو «ةنجلا ضبو ي

 سار وأ نيع ةراشإ وأ زمر وأ ةباتك وأ ظفلب هركي اع ناسنإلا ركذ :ةبيغلاو :يوونلا لاق )١(
 نب :ةاكاحملا هنمو «ةبيغ وهف ملسم صقن نم كريغ هب تمهفأ ام لك :هطباضو .دي وأ

 كلذ لكف «هصقني نم ةياكح اديرم «تائيملا نم كلذ ريغ وأ ائطأطم وأ اجراعتم يشعي

 «ةمرحم ةبيغ كلذ لكف هصقنت مهفي ام كلذ هبشأ امو فالح الب هراكنإ بحي مارح

 م نإ هيهن عماسلا مزليف اهرارقإو ءاهعام“ عماسلا ىلع مرحي «باتغملا ىلع مرحب امکو

 .سلجلا ةقرافمو هبلقب راكنإلا همزل فاح نإف ؛اررض فخي

 .هيلع كتيزم راهظإو هلئاق ريقحن ىوس ضرغ ريغل هيف للح راهظإل كريغ مالك يق كنعط :ءارملا (۲)

 دنسب ةريره يبأ ثيدح نم ايندلا يبأ نبا هاور ٤٦/٤ ١٦: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 ةحازملا يف بذكلا كرتي ىتح دبعلا نمؤي ال :ظفلب ٠٠۲/۲ دمحأ دنع وهو فيعض

 .اقداص ناك نإو ءارملاو

 .نسح ثيدح :يذمرتلالاقو ۱۹/١ ةحام نباو ٠١۸/٤ يذمرتلا هجرخأ )٤(
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 ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ی د د

 هی نر وا اهلا ب يرام را املا هر رجا ململ بط

 .(رانلا هللا هلخدأ ؛سانلا
ٍ 
 ینہ يأ

 اا ف هب یار ءءاهفسلا هب يرام وأ ءءاملعلا هب يهابت ملعلا ملعت

 راجت ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق هلت د ورمع نب ٿيرح نع -۵

 ٣ (هرامُ الو «هراشن الو ‹كاخأ

 تنك :لاق 4ظ بئاسلا نب هللا دبع يالوم ركذ :لاق «دهاحجم نع -
 :تلق (؟ينفرعتأ» :يل لاق ةنيدملا تّمدق املف «ةيلهاجلا ين لب يبنلا كيرش
 . يرام الو «يرادُ ال تنک «كيرشلا معنف «يكيرش تنك «معن

 ال كلام :نارهم نب نوميمل ليق :لاق «ةميذب نب يلع نع -۷
 : رو : .0 ٤

 .هيراّمأ الو «هيراشأ ال ينإ :لاق ؟*ىلق نع كل خأ كقرافي

 .ينابلألاو يطويشسلا هنسحو .بیرغ ثیدح :لاقو ٠۲/۰ يذمرتلا هجرحا (۱)

 وهو مرم يأ نب ركب وبأ هيفو هئزح يف ليف نبا هجرحأ :ه ٨٦/٦ يوادملا يف يرامغلا لاق (۲)
 :كاخأ راجت ال .فالتحا ثيرح ةبحص يقو عطقنم وهف ةباحصلا نم ادحأ كردي ملو فيعض

 رهظيل ةرظانملا يف هعم يرحتو هبلاغتو هلواطت ال يأ :ةقباسملاو يرجلا نم ءارلا فيفختب يور
 :رحلا نم وه وأ «ةريرح هب قحلتو هيلع رتب ال يأ :اهديدشتب يورو «ةعم“و ءاير سانلل كملع
 هب لعفت ال يأ :رشلا نم لعافت :هراشت الو .رخآ تقو ىلإ هلح نم هرججو هقحب هیولت نأ وهو
 .هفلاخت و هيلع يوتلت يأ :هرامت الو .فيفحتلاب يورو .هلثم كعم لعفي نأ هجوحت ارش

 ثیدح :لاقو 1۹/۲ مکاحلاو ٩۷۸/۲ ةجام نباو ۲٠۰/٤ دواد وبأو ٤۲٥/۳ دما هجرحا (۳)
 ۳۹٦/٩. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .حيحص :يبهذلا لاقو .هاحرخج ملو دانسإلا حيحص

 .ضغعبلا :ىلقلا )٤(
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 ةمدمنلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا تانک

 مالكلا ين "'رعققلا مذ يف ءاج ام باب

 اسلا لع وق رک ل م ا رم

 هلأسي دعس ىلإ دعس نب رمع ءاح :لاق «دعس نب بعصم نع ٩

 نم تنك ام :هلظ و دعس هل لاقف «مالکب هتجاح يدي نیب ملکتف «ةجاح

 سانلا ىلع يتأي» :لوقي هَ هللا لوسر تعم ينإ «مويلا كنم دعبأ كتحاح

 .«اهتنسلأب لكلا رقبلا للختت امك «مهتنسلأب مالكلا هيف نوللختي «نامز

 لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر لي هللا لوسر تنب ةمطاف نع ٠١-

 «ماعطلا ناولأ نولكأي نيذلا «معنلاب اوذغ نيذلا يتمأ رارش» :ةب هللا لوسر

 ° مااكلا يف نوقدشتيو «بايثلا ناولأ نوسبليو

 .ةحفاصملا يق ةغلابملاو مالكلا يف قدشتلا :رعقتلا )١(

 هلاجرو ىلعي وبأو ۲۲/۱ دمحأو ٤۳٤/۱ رازبلا هاور ١ عمجما يف يمشيملا لاق (۲)

 ٠٤٤/١. ةراتخملا يق ءايضلا هححصو .نوقتوم

 عم ٠٠٠/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ۳٠/٤ رازبلاو ٠٠١٦/۲ دانهو ۱٦۰/۲ دما هجر حا (۳)

 ۱٣٤/۳-۲۲٠. ةراتحملا يف ءايضلا هححصو .ظفللا يف ليلق فالتحا

 قيرط نم ۳۱۸/١ لماکلا يف يدع نبا هاور ۱٦٠١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٤(

 ينطقرادلا لاق .السرم نيسحلا تنب ةمطاف ثيدح نم يورو ٥.. بعشلا يف يقهيبلا

 :يلازغلا لاق .زرحتو طايتحا ريغب هيف نوعسوتي يأ :نوقدشتي .باوصلاب هبشأ هنإ :للعلا يف

 سنأيو «ميعنلاب هسفن يبري هيلع موادملا نكل «حابم وه لب مارحب سيل ماعطلا عاونأ لكأ
 ؛ةمألا رارش نم مهف «يصاعملا ىلإ كلذ هرجيف ؛اهبلط يف ىعسيو «تاذللاب سنأيو «ايندلاب

 a إ
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 ةميمنلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 انيب :لاق هط ظ هدج نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نب رخص نع ١١-

 للك هللا لوسر تعم :لاق «هباحصأ عم سلجم يق ةفوكلاب سلاح وه

 نإو ءامكح رعشلا نم نإو ءالهج ملعلا نم نإو ءارحس نايبلا نم نإ» :لوقي

 .'(الايع لوقلا نم

 «هلوسرو هللا قدص :-انس موقلا ثدحأ وهو- ناحوص نب ةعصعص لاق

 .كلذك ناك اهلقي مل ولو

 نم موقلا "ع دصت ام دعب- هل لاقف «ءاسلجلا نم لحجر "همسوتف :لاق

 ناك هلقي مل نإو «هللا ين قدص :تلق نأ ىلع كلمح ام :-مهسلحمب

 .؟كلذک

 «قحلا هيلع نوكي لحرلاف :«ارحس نايبلا نم نإ» : يبلا لوق امأ :لاق

 بهذيف « هنايبب موقلا رحسيف «قحلا بحاص نم ججحلاب نحلألا وهو

 .هيلع وهو قحلاب
 ي

 ءربقلا نكاس كنأ ركذا :ىسوم ىلإ هللا ىحوأ .يصاعملا ماحتقا ىلإ مهدوقت معنتلا ةرثك نأل

 ءرشألاو رطبلا بابسأ نم دعابتلا يق ةاجنلا نأ ملعف .تاوهشلا نم رثك نع كلذ كعنمي

 اهالح اهتاوهش نع ربصلا اهودوعو ءاهذالم نع مهسوفن نومزاحلا ةلجلا مطف مث نمو

 ءاهباذع نم مهسفنأ اوصلخف «باذع عون وهو باسح اهالح نأ اوملع «اهمارحو

 .اهقرو تاوهشلا رسأ نع صالخلاب ةرحآلاو ايندلا يف كلملاو ةيرحلا ىلإ اولصوتو

 .لهجي نم هدانسإ يقو ٠٠١/٤ دواد وبأ هجرحخأ ۱۱۸/١: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 .يلع ثيدح نم ٠٠١/۲ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو :تلق
 .سرفت :مسوت (۲)

 .قرفت :عدصت (۳)
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 ةميمنلاو ةديغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ‹هملعي ال ام هملع ىلإ ماعلا فلكت :(الهج ملعلا نم نإ» :هلوق امأو

 .كلذ هلهجيف

 اهب ظعب يتلا لاثمألاو ظعاوملا هذه ىهف :(امكح رعشلا نم نإ» :هلوق امأو

 ..سانلا

 سيل نم ىلع كثيدحو كمالك كضرعف :«الايع لوقلا نم نإ» :هلوق امأو

 .هدیری الو هنأش نم

 نإ :هلظ باطخلا نب رمع لاق :لاق هط كلام نب سنأ نع ۲١-

 .ناطيشلا ىت قشاقش نم مالكلا "قش ڈاقش

 كله الأ» :لاق ليي يبلا نع هلط دوعسم نب هللا دبع نع ۳

 .تارم ثالث "(نوعطنتمل

 يمس هنمو «جاه اذإ هيف نم ريعبلا اهحرخي ةئرلاك ءيش يهو ةقشقش عمج :قشاقش )١(

 .ردهلا ريثكلا ريعبلاب راثكملا اوهبش «قشاقش :ءابطخلا

 مالكلا يف نورعقتملا نوقمعتملا يأ :نوعطنتملا ۲٠٠٠/٤. ملسم هحرحأ «حيحص ثيدخح (۲)

 مالكلا يق رعقتلا ةهارك هيف :يوونلا لاق .سانلا بولق يبس هكبس ةدوجب نومري نيذلا

 ماوعلا ةبطاخم يف بارعإلا قئاقدو ةغللا يشحو لامعتساو «ةحاصفلا فلكتو «قدشتلاب

 نوتنعتملا :ليقو .مهينعي ال اميف مهضوح يف نولاغلا :ثيدحلاب دارملا :هريغ لاقو .مهوحنو

 جرخت ثيحب مهتدابع يف نولاغلا :ليقو .اهعوقو ردني يذلا لئاسملا صيوع نع لاؤسلا يف

 .ةسوسولا يف ناطيشلا عم لسرتسيو ةعيرشلا نيناوق نع
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک
 ا س

 يف لداج نم» :ليي هللا لوسر لاق :لاق لظ ةريره يبأ نع ٤-
 "ع زني ىقح ك هللا طخس يف لزب مل ملع ريغب ةموصخ ( E ba û ا

 اي :لوقي « رفعحج ابأ تعم :لاق «حالملا نب عيبرلا نع ٠-

 ثروتو :لوقي هعم” نم ينثدحو .نيدلا قحمت اهنإف ؛ةموصخلاو

 .داهتجالا بهذتو «نآنشلا

 :ينعي- طق عرو مصاح ام :لاق «ةيمأ يبأ نب مركلا دبع نع ١١-

 .-نيدلا يق

 ءالؤه ينكرت دقل ةل :رماع لاق :لاق «ملسم نب ڂاص نع -۷

 .-سايقلا باحصأ :ينعي- يراد ةسانك نم يلإ ضغبأ دجسملاو “”ةقفاعصلا

 بيهرتلاو بيغرتلا يت يناهبصألاو ايندلا يبأ نبا هاور ۱٤۸/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (1)
 يف يناربطلا هاور ۲١٠/١: عمحجملا يف يمثيملا لاق .روهمجلا هفعض ىح وبأ ءاجر هيفو
 يف يقهيبلا هجرحخأو .نابح نبا هقثوو نيعم نبا هفعض يطقسلا ءاجر هيفو ۲١۲/۸ طسوألا

 يف لزي م ملظب ةموصحخ ىلع ناعأ نم :اعوفرم رمع نبا نع مكاحلا جرخأور ٣ بعشلا
 .حيحص :يجذلا لاق .هاحرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو .عزاي تح هللا طخس

 .ضغبلا :نآتشلا (۲)

 «ةراحتلل قوسلا نورضحبي موق ةقفاعصلا :يعمصألا لاق :تمصلا ةلاسر ةيشاح يف ءاج (۳)

 «هيف مهعم اولحلد ايش راجتلا ىرتشا اذإف «لاومأ سوؤر مل تسيلو «مهعم دقن ال
 .قيفاعصو ةقفاعص هعمجو «قوفعص :هريغ لاقو « يقفعص مهنم دحاولا
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 :ل4 هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 .مصخلا دلألا :كك هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ»

 ةرکب يأ نب هللا دبع نب ريشب يب رم :لاق «ةبينق نب ملس نع -۹

 يف ائيش ىعدا «يل مع نبا نيبو ينيب ةموصحخ :تلق .؟كسلجي ام :لاقف

 ءاهب كيزحأ نأ ديرأ ينإو ادي يدنع كيبأل نإف :لاقف .يراد

 عنمأ الو «ةءورمل صقنأ الو «نيدل بهذأ ءيش نم تير ام هللاو ينإو

 :يمصح لاقف . عحرأل تمقف :لاق .ةموصح نم بلقل لغشأ الو «ةذلل

 ينكلو ءال :تلق ؟يقح هنأ تفرع :لاق .كمصاحأ ال :تلق ؟كلام

 ءاثيش كنم بلطأ ال ينإف :لاق .كتحاحب كيقبأسو ءاذه نع يسفن مركأ

 :لاقف «هلوق هتركذف «مصاخي وهو ريشبب دعب تررمف .كل وه

 نم رثکأ "باغرم هنکلو «تلعف رارم رشع كتموصح ردق ناک ول

 .ك هللا تایآ يف نوضوخي مهنإف

 ديدشلا :مصخلا دلألا ٠٠٠٤/٤. ملسمو ۸٦۷/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 .ةموصخلا

 .ةدشب هدارأ اذإ «ءيشلا يق بغر نم ةغلابم ةغيص اهلعل :باغرم (۲)
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 ؟طق :لاق :تلق ؟تمصاح ام :ميهاربإ لاق :لاق «لیضف نع -۱

 . ينعي اذک :دواد نبا لاق

 .لقنتلا رثكأ تاموصحلل
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 ةميمنلاو ةببغلا ةلاسر ناسللا بادآور تمصلا بانك

 اهم ذو ةبيخلا باب

 ىلع ملسملا لك» :لب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۴

 "(هضرعو ءهلامو «همد مارح ملسلا

 و اوا ا :لاق وي يبلا نُ ؛ بط ةريره يبأ نع ٤-

 "ناوخإ هللا دابع اونوکو ءاضعب مکضعب بتغی الو «اوربادت الو ءاوضغابت

 مكايإ» هللا لوسر لاق :الاق هڪ دیعس يبأو رباج نع -

 نإو «هيلع هللا بوتيف «بوتيف ينزي لجرلا نإ ءانزلا نم دشأ ةبيغلا نإف «ةبيغلاو

 .“(هبحاص هل رفغي ىتح هل رفغي ال ةبيغلا بحاص

 ءاقينجنم بصني نمك باتغي نم لثمو «تاعاطال ةكلهملا ةقعاصلا يه ةبيغلاو :يلازغلا لاق )١(

 هيلإ ثعبف نالف كباتغا :نسحلل ليق دقو .الاشو انيعو ابرغو اقرش هتانسح هب يمري وهف

 :كرابملا نبا لاقو .كتأفاكم تببحأف ؛كتانسح ضعب يلإ تيدهأ :لاقو «بطر هيف قبطب

 .ةريبك اهنأ ىلع عامجإلا يطرقلا لقن دقو .يتانسحب قحأ اهنإف يمأ تبتغال اباتغم تنك ول

 ۱۹۸٩/٤. ملسم هجر «حیحص ٹیدح (۲)

 ۱۹۸٩/٤. ملسمو ۲۲۰۲/۰ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۳)

 وهو ريثك نب دابع هيفو ۳٤١۸/١ طسوألا يف يناربطلا هاور :۹۱/۸ عمحلا يف يمشيملا لاق )٤(

 نيحورحججا يث نابح نباو سودرفلا يف يمليدلاو ٠٥/۲ دهزلا يف دانه هجرحأو .كورتم

 يور دقو :لاق م «ةنييع نب نایفس لوق نم ۳۰٠/٥ بعشلا يف يقهيبلا هاورو ۲

 نع لسرملا ثيدحلاو ثيدحلا قاس مث .لسرم رحآ دانسإبو لب يبلا نع فيعض دانسإب

 كلذ ركنتسي الو «ضارعألا يف راهنلا لوط هناسل قلطي نمم بجعلا :يلازغلا لاق .سنأ

 «ةلزعلا تارواحا يف هناسل فك هنكمب م نم ىلع بجيف ءانزلا نم دشأ انه هلوق عم

 .ةطلاخملا عم توكسلا ىلع ربصلا نم نوهأ دارفنالا ىلع ربصلاف
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 ةميمنلاو ةييخلا ةلاسر ناس باداو تمصلا باتک

 ةليل تررم» :كي هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ١-

 ؟ءالؤه نم !لیربج اي :تلقف .مهرفاظأب مههوجو نوشمخي موق ىلع يب يرسأ

 “«مهضارعأ يف نوعقيو «سانلا نوباتغي نيذلا ءالؤه :لاق

 اريح ينملع :تلقف ةف كل يلا تيتأ :لاق هظ رباح نب ميلس نع -۷

 يف كولد نم بصت نأ ولو ءائيش فورعملا نم نرقحت ال» :لاق .هب هللا ينعفني

 .«هباتغت الف ربدأ اذإف «نسح رشبب كاخأ ىقلت نأو «يقستسملا ءانإ

 يف قتاوعلا عمسأ ىقح لب هللا لوسر انبطح :لاق ظ ءاربلا نع -۸

 ‹نيملسملا اوباتغت ال !هبلقب نمؤي ملو هناسلب نمآ نم رشعم اي» :لاقف ءاهتويب

(r 
 (هتیب فوج يف هحضفي هتروع هللا عبتي نمو «مهتاروع اوعبتت الو " .

 دنسملاو السرمو ادنسم ۲٠۹/٤ دواد وبأ هاور ۱۷۳۷/٤: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۱)
 “۸/۲ نييماشلا دنسمو ۷/١ طسوألا يق يناربطلاو ۲۲٠/۳ دمحأ هاورو :تلق .حصأ
 ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ۲۹۹/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠١/١ خيراتلا يف بيطخلاو
 اهلعج ؛ تاحئانلا ءاسنلا تافص نم ردصلاو هحجولا شم ناك امل :يبيطلا لاق 1/1

 حبقأ يف ءاسنلا تافص نم امه لب «لاجرلا ةفص نم اسيل امهنأب اراعشإ «عقي نم ءازج
 .نيملسملا عامجإب ناتمرحم ةميمنلاو ةبيغلاو :يوونلا لاق .ةروص هوشأو ةلاح

 تمصلا يف ايندلا يبأ نباو ٥ دمحأ هاور ۱۷۳۸/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (1)
 ربدأ اذإو :ةلجو .فعض امهدانسإ يقو ةريحألا ةلمحلا دمحأ هيف لقي ملو هل ظفللاو 0
 اذه ميلس ثيدحو .ملعأ هللاو ثحب دعب فنصملا ريغ دنع اهيلع فقأ م .هباتغت الف
 ءيشب كريع ؤرما نإو :هلوق ربدأ اذإ :ةلمج لدب هدنعو ۲۷۹/۲ نابح نبا هححص
 نست الو كل هرجأو هيلع هلابو نوکی هعد هنم هملعت ءيشب هریعت الف كيف هملعی
 .اناسنإ الو ةباد هدعب تببس امف :لاق .ائیش

 ف يريصوبلا لاق .تاقث هلاحرو ۲۳۷/۳ ىلعي وبا هاور :4۳/۸ عمحجلا يف يمشيهلا لاق (۳)
 س
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 نمآ نم رشعم اي» : هللا لوسر لاق :لاق لض ةزرب يأ نع -۹

 عبتي نم هنإف «مهتارثع الو نيملسملا تاروع اوعبتت ال !هبلقب نمؤي ملو «هناسلب
 يف ناک نإو هللا هحضفي هتروع هللا عبتي نمو «هترثع هللا عبتي ؛نیملسل ١ تارنع

 اوعبتت ال» :لاقو لي هللا لوسر انبطح :لاق هلظ ةزرب يأ نع ٠-

 هحضفي ىتح «هترثع هللا عبتي ؛نيملسملا تارثع عبتي نم هنإف «نيملسملا تاروع

 . (هتیب فوج يف

 «موي موصب سانلا كلب يبلا رمأ :لاق هل كلام نب سنأ نع ١-
 لعجف ءاوسمأ اذإ ىقح سانلا ماصف (هل نذآ ىتح دحأ نرطفي ال» :لاقو

 .رطفأف يل نذأف ءامئاص تللظ ينإ !هّللا لوسر اي :لوقيف ءىجي لحرلا

 ناتاتف !هللا لوسر اي :لاقف «لجر ءاج ىتح «لحرلاو «لحرلا هل نذأيف

 امه نذأف «كنايتأي نأ نايحتسي امهنإو «نيتمئاص اتلظ كلهأ نم

 مث «هنع ضرعأف هدواع مث «هنع ضرعأف هدواع مث «هنع ضرعأف .ارطفيلف

 مويلا اذه لظ نم ماص فيكو ءاموصي مل امهنإ» :لاقف «هنع ضرعأف هدواع

 ےس
 دنسملا ق ينايورلا هجرحأو .تاقث هلاحجر هدانسإو ىلعي وبأ هاور ۷٤4/٦: فاحتإلا

 يف ۱۷۳۸/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ٠١۸/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ١

 .هيف فلتخم مالس نب بعصم هداتسإ

 ىلعي وبأو ٠۲١/٤ دمحأ هاورو :تلق .ديج دانسإب ۲۷۰/٤ دواد وبا هاور :يقارعلا لاق )١(

 نبا ثيدح نم ۷٥/۱۳ نابح نبا هححصو ۲۹٦/۰ بعشلا یف يقهیبلاو ۳

 .رمع
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 ةمدمنلاو ةييخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانك
 ےس

 ءامهيلإ عحرف (ائيقتسيلف .نيتمئاص اتناك نإ امهرمف بهذا «سانلا مو لكأي

 ىلإ عحرف .مد نم ةقلع امهنم ةدحاو لك تءاقف «اءاقتساف ءامهربحخأف

 امهتلكأل امهنوطب يف اتيقب ول هديب دمحم سفن يذلاو» :لاقف «هربحأف 4 يبلا
 . رانا:

 اتماص راصنألا نم نيتأرما نأ ؛ي هللا لوسر لوم ديبع نع -۲

 نالكأت اتلعجف «ىرحألا ىلإ امهادحإ تسلجف ج هللا لوسر دهع ىلع

 ‹نيتمئاص نيتأرما انهه نإ :لاقف ي يبلا ىلإ لحجر ءاجف «سانلا مول

 دعب ءاح مث .تكسف هيي يبلا هنع ضرعأف .شطعلا نم اتومت نأ اتداك

 دقل هللاو امهنإ !هللا لوسر اي :لاقف -ةريهظلا يف :لاق هبسحأ- كلذ

 وأ «سعب اعدف .«امهب ينوتثا» :كب يبلا لاقف .اتومت نأ اتداك وأ ءاتتام

 تألم قح دیدصو مدو حیق نم تءاقف («يئيق» :امهيدحإإل لاقف «حدق

 تألم ىتح ديدصو مدو حيق نم تعءاقف (يئيق» :ىرحألل لاقو .حدقلا

 هللا مرح ام ىلع اترطفأو ءامه هللا لحأ ام اتماص نيتاه نإ» :لاقف .حدقلا

 “(سانلا مول نالكأت اتلعجف «ىرخألا ىلإ اهادحإ تسلج ءامهيلع

 يت هيودرم نباو تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ١/٤ ۱۷٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()
 يق يسلايطلا هاور ١١۷/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض ديزيو ريسفتلا
 بعشلا يف يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاورو يشاقرلا نابأ نب ديزي هيف دنسب ۲۸۲/۲ دنسللا

o 
 هوحن ٠٤١٩/۳ یلعی وبأ یورو ٤٩۱/٥ دمحا هلک هاور :۱۷۱/۳ عمجما ين يمثيهلا لاق (۲)

 ددسمو يسلايطلا دواد وبأ هاور :۱0۸/۳ فاحتإلا يق يريصوبلا لاق .مسي م لحر هيفو
 س

V4 ۔- 



 ةمدمنلاو ةدبغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ىلإ ةأرما كيب هللا لوسر اعد :لاق «ريثك يبأ نب ىبحي نع -۳

 :لاقف .ةمئاص ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف «ءيش اهناسل يف ناكو «ماعطلا

 لوسر اهاعدف «ظفحتلا ضعب تظفحت «رحآ اموي ناك املف «يلعفت م»

 مو «تبذك» :لاق .ةمئاص ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف «ماعطلا ىلإ لب هللا

 ىلإ جلب هللا لوسر اهاعدف «تظفعحت «ثلاثلا مويلا ناك املف «يلعفت

 '(تلعف دق» :لاقف .ةمئاص ينإ !هللا لوسر أي :تلاقف «ماعطلا

 ابوح نوعبس ابرلا» :كيب هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع ٤-

 . لسم لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ نإو ءهمأ لجرلا حاکنک اهرسيأو

 ى

 يأ نب ركب وب هاورو «مسي مل وار هدنس يتو ب هللا لوسر ىلوم دعس نع :لاق هنأ الإ
 ارصتخم ىلعي وبأ هاورو «مسي مل وار اضيأ امهيدنس يقو عينم نب دمحأو ۱۷۷/۲ ةبيش

 هيف دنسب لبنح نب دمحأ هاورو هللا لوسر یلوم دیبع :لاقو ‹«عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجرو

 :سعلا .ديبع وأ دعس :ةرمو «ديبع :ةرمو هللا لوسر ىلوم دعس :ةرم لاقو مسي مل وار

 .يرطلا :طيبعلاو «ميظعلا حدقلا

 .تاقث هلاجرو لسرم ثیدح وهو هجرخأ نم دحأ مل (۱)
 ةنسلا ف يزورملاو ٦٤/۲ دهرلا يف دانهو ۷٦٤/۲ ةحام نبا هحرحأ فيعض هدانسإ (۲)

 اباب نوعبسو ةثالث ابرلا :هعفري دوعسم نبا ثيدح نم ۲ مكاحلا جرخأو ١

 اذه :لاقو .ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ نإو همأ لجرلا حكني نأ لشم اهرسيأ

 .حيحص هدانسإ :يقارعلا لاقو .يمهذلا هيلع هرقأو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 ؛انزلا نم دشأ ابرلا ناك اغنإ :يبيطلا لاق .مإلا :بوحلا .ينابلألاو يطويسلا هححصو

 هلآ م بحب اوتذاف ۾ ىلاعت لاق «هلقعب هلعفب عراشلا ةبراحم لواح هلعاف نأل

 القع رهاظف انزلا حبق امأو .دبعت ضحم همبرختف «ميظع مرحب يأ [ :rva] :تبل] 4 ءهلوسَرَو

 قرخي ينازلاو «هللا ةمرح كتهي ابرلا لكاف «عرشلا ىوس رحاوزو عداور هلو اعر شو
 هب
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 :ابرلا ىبرأ نإ» :لاق يي يبنلا نع هيبأ نع حيحن يبأ نبا نع ٥-
 .'«مغشلاب هيخأ ىلع ءرملا ليضفت

 هللا دنع مظعأ ءابرلا نم لجرلا هبيصي مهردلا نإ» :لاقو «هنأش مظعو ءابرلا

 لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ نإو «لجرلا اهينزي ةينز نيثالثو تس نم ةئيطخلا يف
 .«يلسلا

 يڪ

 يف لحرلا ةلاطتساو .رقي مث ةهرب قفخي هؤاولو «نكسي مث انيح بهي هجيرف ءءايحلا بابل
 :هضرع يف ةلاطتسالا :يضاقلا لاق « هيف ةعيقولاو هيلع عفرتلاو هراقحتسا يأ :هيخأ ضرع
 ابرلاب هلثم كلذلو «هيف هل صحر امن رثكأو هل ليق ام ىلع هقحتسي امن رثكا هنم لوانتي نأ

 ضرعلا نإف ؛اداسف دشأو ةرضم ربكأ هنأل ؛هدارفأ عيج ىلع هلضف مث «هدادع نم هدعو

 عراشلا بحوأ كلذلو ءارطح هنم مظعأو لاملا نم سفنلا ىلع زعأ القعو اعرش
 .لاومألا بهنب بجوي م ام ضارعألا كتهب ةرهاجباب

 اعوفرم دیز نب دیعس نع الوصوم ءاحو ۳۲۸/١. ةبیش يبا نبا هحرخأ «لسرم ثیدح (۱)
 :ينابلألا خيشلا لاق .دنسملا يق بيلك نب مثيلا هحرحأ .ضارعألا متش ابرلا ىبرأ :ظفلب
 نأ ابرلا برأ نإ :ظفلب اعوفرم دعس نب سيق نعو .تاقث مهلك هلاحرو حيحص هدانسإ
 ياربطلا هاور :۷۳/۸ عمحجملا يف يمثيملا لاق .....هيخأ متش يف لجرلا ليطتسي

 .نيل هيفو ةقث وهو رازن نب دلاح نب رهاط ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو "۸

 ي يدع نبا هحرخأ :تلق .فضيعض هدنسو ايندلا يبأ نبا هاور ۱۷٤١/٤: يقارعلا لاق (۲)
 نب هللا دبع دهاجم وبأ هب درفت :لاقو ۳۹٥/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۳٠/١ لماكلا
 عم YA\/۲ سودرفلا يف يمليدلاو .ثيدحلا ركنم وهو تباث نع يزورملا ناسيك

 ابر مهرد :هعفري ةلظنح نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو «ظفللا يف ريسي فالتحا

 عمجلا يف يمشيملا لاق .ةينز نيئالثو ةتس نمم هللا دنع دشأ ملعي وهو لجرلا هلكأي

 لاحرو ٠٠١/١١ ريبكلاو ٠۲٠١/۳ طسوألا يف يناربطلاو ۲۲٠/١ دمحأ هاور ٤
 ص
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 ناسللا بادآو تمصلا باتك
E OSG 

 يف لئ هللا لوسر عم انك :لاق هط هللا دبع نب رباح نع -۷

 «ةريبك يف نابذعي ال امهنإ» :لاقف ءامهبحاص بذعي نيربق ىلع ىتأف «ریسم

 اعدو «هلوب نم ىذأتي ال ناكف رخآللا امأو .سانلا باتغي ناكف اهدحأ امأ

 هللا لوسر رمأ مث ءامهرسكف «نيتديرح وأ «ةبطر ةديرجب ل هللا لوسر

 نوهيس هنإ امأ» :ٍيب هللا لوسر لاقف «ربق ىلع هسرغف «ةرسك لكب ج
 .'(اسبیي م ام وأ «نیتبطر اتناك ام امهباذع نم امهيلع

 :لاقف «تيم لغب ىلع 4ظ صاعلا نب ورمع رم :لاق «سيق نع -۸
 .هيخأ محل نم لكأي نأ هل ريخ اذه محل نم مكدحأ لكأي نأل «هللاو

 هيلإ برق ؛ايندلا يف هيخأ محل لكأ نم :لاق هل ةريره يأ نع -۹

 ."”لکیو جضیو هلک ایف .ایح هتلکا امک اتیم هلک :هل ليقف «ةرحآلا يق همح

 يڪ
 هححصو ةخصلاب يطويسلا هل زمرو «تاقث هلاحر :يقارعلا لاقو .حيحصلا لاحر دمحأ

 .ينابلألا

 بادآلا باتك يف يلوغدلا سابعلا وبأ هاور ۱۷٤۲/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 نبا ثيدح نم ۲٤١/١( ملسمو ٠٠/١ يراحخبلا) نيحيحصلا يف وهو ديح دانساإب

 ناكف اهدحأ امأ :هيف ٣/١ يسلايطللو .ةميمنلا :ةبيغلا لدب هيف ركذ هنأ الإ سابع

 ةركب يبأ ثيدح نم ١٠١/٤١ طسوألا يف يناربطلاو ٠۹/١ دمحألو .سانلا موحل لكأي

 ٠١٠۲ قئاقرلاو دهزلا يف رباح ثيدح نم ملسم هحرحخأ لب :تلق .ديح دانسإب هوجن
 درفملا بدألا يف يراخبلا هجرحأو .هوحنب رسيلا يبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب

 حتفلا يق ظفاحلا هنع لاق ةركب يبأ ثيدحو ٤٠/٤ دنسملا يف ىلعي وبأو ۷٠١ مقر

 :یذأتی ال .نوقثوم هلاحر :يمثيملا لاقو .حيحص دانسإب يناربطلاو دمحأ هاور : ۰

 .زرتحب ال

 .سوبعلا يق هولا ريغتو رشكتلا :حولكلا (۲)
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 ةميمنلاو ةبيخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصنلا بانک

EASES SESE TTS î SIST 
OES OS NEOGEO TENTES EES 

 .بذكلاو «ةبيغلا :نيرطفملا اوقتا :لاق « يناملسلا ةديبع نع - ٠

 .بذكلاو ةبيغلا يقتي «هموص هل ملسي ملسملا :لاق «دهاحمم نع ٤١-

 نم باب دنع نيدعاق اناك نيلحجر نأ ؛حيبص نب عيبرلا نع -۲

 «كلذ كرتف «'”ثنخم هنأك لحر امهب رمف «مارحلا دجسملا باوبأ

 «سانلا عم ايلصف الحدف «ةالصلا تميقأف ‹ءيش هنم هيف يقب دقل :الاقف

 ةالصلا اديعي نأ امهرمأف «هالأسف ءاطع ايتأف ءالاق امن امهسفنأ يق كاحف

 .مويلا كلذ مايص ايضقي نأ امهرمأف «نيمئاص اناكو «ءوضولاو

 «موق ىلإ تسلجف دجسملا تلحد :لاق «يعبرلا دلاخ نع -۳

 اوداع تح «ثيدحلا مهب یرح مث ءاوفکف «هنع مهتیهنف الحر اورکذف

 تيأر ءليللا نم ناك املف «هرمأ نم ءيش يف مهعم تلحدف «هركذ يت
 قبط هعم «ادج ليوط هنأ الإ «لحرلا هبش اليوط دوسأ ايش نأك مانملا يف

 !؟ریزاخ محل لکآ :تلق .لک :لاقف «ریزاخ محل هيلع «ضیبأ "فالح
 يق هسدو -ةديدش ةراهتنا- لك :لاقو «يافقب ذحأف .هلكآ ال هللاو

 ‹تظقيتساو «هيقلأ نأ 'قرفأو «هغيسأ الو هكو لأ تلعجف «يمف
 تدحو الإ اماعط لكآ ام «ةليل نيئالثو اموي نيئالث تثكم دقل هفولحمبف

 .يمف يي محللا كلذ معط

 .ءاسنلا هيلع ام هبشي امن نثتلاو رسكتلا وهو ثانخنا هيف نم :ثنخم )١(
 .رجشلا نم عون :فالح (۲)

 .هعالتبا يلع لهسي م يأ :هغيسأ ال (۳)

 .فاحأ :قرفأ )٤(
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 ةميمنلاو ةديخلا ةلاسر ناسللا بادآو تملا باتك

 هب عنص مانملا يق ىأر هنأ ؛هسفن نع ركذي بويأ نب ىح نع ٤-

2 

 :لاق [٠٠:تارححلا] 4 مكسَقنأ وزملت و 3 : سابع نبا نع ٥

 :ةزمهلا :لاق [٠:ةرس] 4 ةَرَمَل ةَرَمُه لڪل ليو ۾ :دهاج نع ٤٦-

 .سانلا مول لکأی يذلا :ةزمللاو .سانلا يق ناعطلا

 لاب ام :ممألا ضعبل لاق نينرقلا اذ نأ ؛هبنم نب بهو نع -۷

 الو «عداختن ال انأ لبق نم :اولاق ؟ةميقتسم مكتقیرطو «ةدحاو مكتملك

 .اضعب انضعب باتغي

 ةعبرأ» :لاق ئ يلا نأ ؛هف يحبصألا عتام نب يفش نع -

 نوعدي «ميحجلاو ميمحلا نيب نوعسي «ىذألا نم مهب ام ىلع رانلا لهأ نوذؤي

 انب ام ىلع انوذآ دق ءالؤه لاب ام :ضعبل رانلا لهأ ضعب لوقي «روبثلاو ليولاب
 لجرو «هءاعمأ رجي لجرو «رمج نم توبات هيلع قلغم لجرف :لاق ؟ىذألا نم

 دعبألا لاب ام :همخ لكأي يذلل لاقيف .همل لكأي لجرو ءامدو احيق هوف ليسي

 ءةبيغلاب سانلا مول لكأي ناك دعبألا نإ :لوقيف ؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق

 .«ةميمنلاب يشعر

 4 لصألا يت اذكه وهو ۳٠١/۷ ريبكلا يف يناربطلا هاور ۲١0۸/١: عمجا يف يمثيهملا لاق )١(
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 ةميمنلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا ب بادآو تمصلا بانك

 ىقح اذه محل نم مكدحأ لكأي نأل هللاو :هباحصأل لاقف «تيم لغب

 .لمعلا طبحت ةبيغلا :لاق «بعک نع -۰

 نم ثلث :ثالثأ ةثالث ربقلا باذع نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع ٠١-

 .ةميمنلا نم ثلثو «لوبلا نم ثلثو ‹ةبيغلا

 .[٠:ترحملا] 4 كسا ارْزملت و 3 :هلوق ق «كاحضلا نع -۲

 .ةبيغلا :زمللا :لاق

 نم نمؤملا نيد يف عرسأ ةبيغلل هللاو :لاق «نسحلا نع -۴۳

 .هدسحج يف ةلكألا

 فكلا يف نكلو ءةالصلا يف الو موصلا يف ةدابعلا نوري ال مهو فلسلا

 .سانلا ضارعأ نع

 ‹«كبحاص بويع ركذت نأ تدرأ اذإ :لاق ي سابع نبا نع ٠٥-

 .كبويع رك ذاف

¥ 

 يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور ۸1/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .نوقثوم هلاحرو عومسللا

 :تمضلا ةلاسر نم ۱۸۷ ثيدحلا رظناو .نيل دانسإب ريبكلا يف

 .هنم لكتأيف وضعلا بيصي ءاد :ةلكألا )١(
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 ةمبمنلاو ةدسخلا سر ناسللا بادآو تمصلا - تانک

 .ةمحر هنإف ءا رکذب کیو هنإف ؛سانل

 هللا يضر ءادردلا يبأ ىلإ ناملس بتك :لاق «ينزملا حلاص نع -۸

 ركذ نع كاهنأو ءءاود هنإف ؛كك هللا ركذب كيصوأ ىنإف دعب امأ :امهنع

 .ءاد هناف :سانلا

 قح نامبإلا ةقيقح بيصت نل كنإ !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -۹

 هحلصتف «بيعلا كلذ حالصب ًأدبت حو «كيف وه بيعب سانلا بيعت ال

 دابعلا بحأو «كسفن ةصاح يف كلغش ناك كلذ تلعف اذإف ؛كسفن نم

 .اذکه ناک نم ك هللا ىلإ

 .هسفن نع اهلفغ ةلفغ نم الإ سانلا

 بويعب الكوم لحرلا متيأر اذإ :لاق «هللا دبع نب ركب نع -۱

 .هب ركم دق هنأ اوملعاف «هبيعل ايسان «سانلا

 نأ دعب ءوسب ادحأ تركذ ام :لاق «سيق نب فنحألا نع -۲

 .يدنع نم موقي

 .ةريغصلا ةلزلاو ًاطخلا دارملاو «نيعلا يف طقسي ريغصلا ءيشلا :ىذقلا )١(

 .ميظعلا ةرجشلا لصأ :لذجلا (۲)
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 ةميمنلاو ةييخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ركذ اذإ سيق نب فنحألا ناك :لاق «هيبأ نع يعمصألا نع -۳

 .هلجأ هيلع قأيو «هقزر لکأي هوعد :لاق «لحر هدنع

 «هقزر لكأي هوعد :لاق .فنحألا نأ ؛هيبأ ريغ نع لاقو ٤-

 .هنرق يفكيو

 ‹«كيحخأ نيع يف ىذقلا رصبت !مدآ نبا اي :لاق «نسحلا نع ٥-

 هنإف ؛كك هللا ركذب مكيلع :لاق هه باطخلا نب رمع نع ٦-

 .ءاد هناف ؛سانلا رکذو مكايإو «ِءافش

 اهنع هللا يضر ةشئاع تعمم :تلاق ءدلاحخ تنب ةطبغ نع -۷

 ىبلا دنع انأو «ةرم ةًأرمال تلق ناف ءادحأ دحأ مكنم باتغي ال :لوقت

 . ىل نم ةعضب تظفلف .«يظفلا «يظفلا» :لاقف .ةليوطل هذه نإ:

 يبلاو ةريصق ةأرما تلحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 .ةريصق اهنأ لي ىبلا ىلإ ترشأو ءاذكه نم اهل اي :تلقف «سلاح ي

 . (اهعبتغا» :ک يبلا لاقف

 هدانسإ يقو هيودرم نباو ايندلا يبأ نبا هاور 1۷٠۲/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ئواسم يف يطئارخلا هجرحأو «دلاخ تنب ةطبغ ىلإ ريشي :يديبزلا لاق .اهفرعأ ال ةأرما
 .بعشلا يق يقهيبلاو قالحألا

 ةياور نم هيودرم نباو ايندلا يبأ نبا هاور ۱۷١١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 هک

Ass 



 ةمنمنلاو ةبيخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 حير تعفتراف 5 يبلا عم انك :لاق بط هللا دبع نب رباح نع -۹

 نيذلا حير هذه ؟حيرلا هذه ام نوردتأ» :كيب هللا لوسر لاقف «ةنتنم ةفيح
۱ a. 

 "«نينمؤملا نوباتغی ٤
 يأ !هللا لوسر اي :لحر لاق :لاق 4ظ ظ ورمع نب هللا دبع نع ۷ ٩

 .كديو كناسل نم نوملسملا ملسي نأ» :لاق ؟لضفأ مالسإلا

 ی

 كلذك هاور :يديبزلا لاق .تاقث مهيقابو نابح نبا هقثو ناسحو قراخملا نب ناسح
 :يقهيبلا لاق :تلق ۳٠٠١/١. بعشلا يف يقهيبلاو ۲٠١ قالحألا ئواسم يف يطئارخلا

 ةيافكلا باتك يف بيطخلاو ٠۳۹/۲١ ريرح نبا هاورو .ةشئاعو ناسح نيب لسرم اذه

 ٩۲۱/۳. قاحسإو 1۸/۲ دهزلا يف دانهو ۱
 )١( حتفلا يف ظفاحلا لاق ٠ دمحأ هحرخأ ۳/٠١٠ درفملا بدألا ىف يراخبلاو ۷٣٣۳

 دمحأ هاور :۳۳۱/۳ بیغرتلا يف يرذنملا لاقو .نسح دنسب ۳/٠١٠ ايندلا يبأ نباو
 عمحلا يف يمثيملا لاقو .تاقث دمحأ ةاورو ٩۱/۸: .تاقث هلاجرو دمحأ هاور

 ٥۷۹٩/۱۱. نابح نبا هححصو ۰۵/۱ مکاحلاو ٠١۹/۲ دما هجرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ` ناسللا بادآو تمصلا باتك
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 ةبيغلا ريسفت باب

 :اولاق .(؟ةبيغلا ام نوردت له» :لاق يب ىبلا نأ ؛هلظ ةريره أ نع ۷١-

 ام يحأ يف ناك نإ تيأرأ :ليق «هركي اب كاخأ كركذ» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا

 .'(هّنهب دقف هيف نکی مل نإو هبا دقف لوقت ام هیف ناک نإ» :لاق ؟لوقُا

 ام اولاقف ل يبلا دنع لجر ركذ لاو م ليج ني ذاعم نع ۾ ¥۲

 4 ل ل ل :لاق .هیف

 اهنإ تلاق «ةأرما تركذ اهن نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ¥۳

 "۲( اهتبتغا» : يبلا لاقف .ةريصق

 لحر لاقف يي يبلا دنع اسولح انك :لاق هل ةريره يأ نع ٤-

 محل متلكأ» :يب هللا لوسر لاقف !انالف َرجعأ ام !هللا لوسر اي :موقلا نم

 . (هومبتغاو ‹مكيخأ

 .بذكلا وهو «ناتهبلا نم :هتهب ۲٠٠٠/٤. ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 لاق .فیعض دنسب ۰ يناربطلا هاور ۱۷١١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 يريصوبلا لاق .فيعض وهو مصاع نب يلع هيفو يناربطلا هاور :1۷/۸ عمجما يف يمثيهلا
 .حابصلا نب ىنثملا فعضل فيعض هدانسإو عينم نب دمحأ هاور ۷۳/١: فاحتإلا يف

 ٠٠٤/٠. بعشلا يف يقهيبلاو

 دواد يأ دنع هلصأو ۲٠٠/٦ دمحأ هاور ۱۷١١/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 1٤١ :مقر ثيدحلا رظنا .رخآ ظفلب هححصو ٦1٠0/٤ يذمرتلاو ٤

 يف يناربطلاو ٠۲/١١ ىلعي وبأو عينم نب دمحأ هاور ۷۲/٦: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )٤(
 هب
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 :ناتهبلاو «هيف ام لوقت نأ. :ةبيغلا :هلظ رمع نبا لاقف «ةبيغلا نع لئسف

 .هيف سيل ام لوقت نأ

 ملعت تنأو لحرلا يف ام تلق اذإ :لاق « هللا دبع نب نوع نع ٦-

 .هتهب دقف هيف سیل ام تلق اذإو «هتبتغا دقف «كلذ هركي هنأ

 ملعت ام كيحأ نم ركذت نأ :ةبيغلا :لاق لط دوعسم نبا نع -۷

 .ناتهبلا كلذف هيف سيل ام تلق اذإف «هيف

 .ةبيغ ؛ليوطلا ديمح :انلوق نوكي نأ نوشخي :لاق «نسحلا نع -۸

 كاذ :لاقف الحر نیریس نبا رکذ :لاق «مزاح نب ریرج نع -۹

 .هتبتغا دق ينارأ نإ « هللا رفغتسأ :لاق مث «دوسألا لحرلا

 هيف وه ام لجرلل لوقت نأ :ةبيغلا :لاق «ناسح نب ماشه نع ٠-

 .هرکی امم

 عمحملا ق يمثيملا لاقو .ديح يبأ نب دمحم فعضل فيعض هدانسإو ۲۸۳/١ طسوألا
 :هل لاقيو ديم يبأ نب دمحم امهيدانسإ يقو طسوألا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور ۸
 ٠۰٤/٥ بعشلا يف يقهيلاو ۱۳۷/۲١ ریرح نبا هاورو :تلق .ادح فیعض وهو دامه
 ٠٠۸/١. ءافعضلا يف يليقعلاو ۱۹٦/١ لماكلا يق يدع نباو
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 ةميمنلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 “اهب مالكلا اهبحاصل لحي يتلا ةبيغلا باب

 ل يبلا ىلع لحر نذأتسا :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ۸١-

 لحد نأ املف «-ةريشعلا لجر سئب وأ- ةريشعلا نبا ستبف «هل اونذئا» :لاقف

 .لوقلا هل تنلأ مث «تلق يذلا تلق :هل انلق «جرح املف .لوقلا هل نالأ

 هعدو نم :ةمايقلا موب قق هلل دنع ةلرام سانلا رش ث !ةشئاع يأ» :لاقف

 "(هرش ءاقتا سانلا -هكر ت وأ

 لک لا لوسر لاق اق امل لک يتلا هب بح «ارش هيلع اونثأف

 .'"(هرش فاخي وأ ءهناسل فاخي نم :ةمايقلا موي ةلزنم سانلا رش»

AYب هللا لوسر لاق :لاق ہی د هدح نع هيبا نع ميکح نب زهب نع  

 نيعتي ثيح ءاعرش حيحص ضرغ لك ي ةبيغلا حابت :ءاملعلا لاق :رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 ءءاتفتسالاو «ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالاو «ملظتلاك ءاهب هيلإ لوصولا ىلإ اقيرط
 ةيالو هل نم مالعإو «دوهشلاو ةاورلا حيرحج هيف لخديو «رشلا نم ريذحتلاو «ةمكاحاو
 اذكو «دوقعلا نم دقع وأ حاكن يف ةراشتسالا باوجو «هدي تحت وه نم ةريسب ةماع

 نم مهتبيغ زوحج نمو «هب ءادتقالا هيلع فاخيو دومحم وأ عدتبم ىلإ ددرتي اهقفتم ىأر نم
 .ةعدبلا وأ ملظلا وأ قسفلاب رهاحجتي

 ۲٠٠۲/٤ ملسمو ۲۲٤٤/٩ يراخبلا هحرحأ «حیحص ثيدح (۲)
 وهو رطم نب نامثع هيفو ۲۷۷/١ طس وألا يف يناربطلا هاور :۱۷/۸ عمحجملا يف يمثيملا لاق (۴)

 فشكلا يف ينولجعلا لاق نكلو ٠٦٠/١ لماكلا يف يدع نبا هاورو :تلق .ضيعض

 .ظعولا يف يزاجح هلاق امک هریغل نسح وهو ۲
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تممصلا باتك

 '(سانلا هرذحي هيف اع هورکذا ؟سانلا هفرعي تم ؟رجافلا ركذ نع نوعرتأ»

 .يصاعمل اب نلعي مل نمل ةبيغلا امنإ :لاق «ملسأ نب ديز نع -4

 مامإلا :ةبيغلا نم نهنودعي ال اوناك ثالث :لاق «ميهاربإ نع ٥

 .ةمرح قسافلا نيبو كنيب سيل :لاق «نسحلا نع ۸٦-

 ءافعضلا يف نابح نباو ٤١۹/۱۹ یناربطلا هاور ۱۷٦۲/٤: ءایحإلا جیرخت یف يقارعلا لاق (۱)
 ايندلا يبأ نبا ةدايزلا هذهب هاورو .سانلا هفرعي تح :نود ٠١٤/١ يدع نباو ۲۲/۱

 طسوألا دانسإو ةثالثلا يف يناربطلا هاور : ١ عملا يف يمشيملا لاق .تمصلا يف

rr4/‘رضي ال افالتخا مهضعب يف فلتحاو .نوقتوم هلاجر «نسح ٠١۷/١ ریغصلاو . 

 نوعروتتو نوفكتو نوجرحتتأ يأ :نوعرتأ ٠١١/١. يوادلاو ٩۲١ مقر دصاقملا عحار
 .رتتسم الو لابم ريغ انلعم ءاهادعتيو اهقرخي يأ دودحلا رجفي يذلا ؛رجافلا ركذ نع

 ام ايطختم اهنم جورخلاب ةريظحلا كلت ملث نمف «هلهأ ىلع هللا اهرظح ةريظحك مالسإلاف

 نع اوعروت «هكته ىلع دعوتو «ملسملا رتس ىلع عراشلا ثح املو .اهرجف دقف اهءارو
 ةبلغل ةبلغل مسالا اذه همزل نمف «رتسلا لهأل وه امنإ رتسلا نأ مه نيب «ديحوتلا ةمرحل هركذ

 نوکیو «هرکذ بج دق لب «هرمآ متکی الف «هل ةمرح الف ؛هتالابم ةلقو هيلع روجفلا

 يف هب يدتقيف ملسم هب رتغي الل ؛ةبحاولا ةحيصنلا نم كلذب هركذو «ةنايخ هنع فكلا

 زوجي ال هنا :هیف امم :هلوقو ‹«هتعدخب هیذؤيف هل لسرتسي وأ «هتعدب يف هلضي وأ < «هخلعف

 باستحالا دصقب ةطورشم كلذب هركذ ةيعورشمو «هب نلعي ال ام الو هيف ام ريغب هركذ
 ايفشت فنصلا اذه نم ادحاو ركذ نمف ءركذ امم هوحنو رارتغالل اعفد ةحيصنلا ةدارإو

 امك مآ وهف ةيناسفنلا ظوظحلا نم كلذ ونو ءاردزا وأ اراقتحا وأ هسفنل اماقتنا وأ هظيغل

 لبقأف ءانراد زيلهدب اسلاج تنك :لاق «هدلو هنع هلقن اميف يكبسلا مث يلازغلا هركذ

 نب بلك وه سيلا :هل تلقف «يدلاو ينرجزف «بلک نب بلک ًأسحا :هل تلقف «بلک
 .ةدئاف هذه تلقف «ريقحتلا دصق مدع زاوحجلا طرش :لاق ؟بلك
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 .ةبيغ عدتبمل سیل :لاق «نسحلا نع -۷

 ةبيغ نع :راثد نب براحم تلأس :لاق «بويأ نب ۍناه نع -۸

 .قدص موقل نذإ مهنإ :لاق ؟ةضفارلا

 ‹قسافلاو ماظلا :ةبيغ محم سيل ةثالث :لاق «ميهاربإ نع -۹

 .ةعدبلا بحاصو

 .اهبحاص مسي ۾ ام ةبيغ اهنوري ال اوناك :لاق «ميهاربإ نع - ۰

 حدم اذإ» ل هللا لوسر لاق :لاق طط ر كلام نب سئ نع -۹۱

 (شرعلا زتهاو هللا بضغ قسافلا

 حام اذإ بضغي هلا نإ : هللا لوسر لاق :لاق 4 ر سنا نع -۹۲

 “"(قسافلا

 يقهيبلاو ٠١١ مجعملا يت ىلعي وبأو ۲۹۷/۷ خيراتلا يف بيطخلا هجرخأ «فيعض هدانسإ (۱)
 . ٤٦٦/۳ لماكلا يف يدع نباو ۳۳٠/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۲٠١/٠ بعشلا يف

 نباو تمصلا باتك يق ايندلا يأ نبا هاور : ۱۹۲ ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق (۲)

 يف ظفاحلا لاق .فيعض دنسب بعشلا يف يقهيبلاو ىلعي وبأو ۲۷۹/١ لماكلا يق يدع

 يلو تمصلا ف ايندلا يبأ نباو ٠۹٠١/١( بلاطملا) ىلعي وبأ هحرحأ ٠ حتفلا

 ٠٤٠٠/٥ دنسملا يف دمحأو ۲٠۷/١ بدألا يف يراحخبلا جرحأ نكلو تلق .فعض هدانسإ

 .لک مكبر متطخسأ دقف مكد یس نکی ناف اندیس قفانملل اولوقت ت ال :هعفري ةديرب نع

 دقف هحادم نمف «هداعبإو قسافلا ةبناجع. رمأ .هنأل :هللا بضغ .حيحص ثيدح وهو

 فرعي ال نم ريرغت نم هحدم يف ام عم هللا داح نم داوو «عطقي نأ هب هللا رمأ ام لصو

 رتهاو .هتماقإ ىلع هئارغإو هقسف ناسحتساب راعشإلاو «لهأ اه سيل نم ةيكزتو «هلاح
 س
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 ةميمنلاو ةييخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 یصعی نأ بحأ دقف ءاقبلاب ماظأ اعد نم :لاق ‹نسحلا نع 4۳

 ٤- «رحافلا لجرلا :نسحلل تلق :لاق «فيرط نب تلصلا نع '

 .ةمارك الو ءال :لاق ؟ةبيغ ؛هيف ام هل يركذ «هروجفل نلعملا

 لحجر ناكو .ةمرح رجافل سيل :لاق هط باطخلا نب رمع نع ٥-

 . تره هركذ اذإ نسحلا ناكف «بلهملا نب | دز عم جرح

 ی یل ارو م لق ب تا ا لاش

 ` «یوه بحاص :ةبيغ مه سيل ةنالث :لاق «نسحلا نع ۹۷

 .رئاجلا مامإلاو ءهقسفل نلعملا قسافلاو

 تنک اذإ :رمتعملا نب روصنمل تلق :لاق «ةمادق نب هدئاز نع -۸

 ؟ءاوهألا باحصأ نم لانأف :تلق .ال :لاق .؟ناطلسلا نم لانأ ءامئاص
 .معن :لاق

 ا ي
 طحخس هيف ام اضر هيف نأل كلذو «ءايهد ةيهادو ميظع رمأ نع ةرابع هزازتهاو :شرعلا

 وه اذهو هللا مرح ام لالحتسا ىلإ يضفي اعر هنأل ؛ارفك نوكي داكي لب «هبضغو هللا
 لاق «هيلإ نكر يو ملاظلا حدي نمب فيكف قسافلا حدم مكح اذه ناك اذإو «لاضعلا ءادلا

 اضرلاو مهتبحاصمو مهيلإ عاطقنالاو مهاوه يف طارخنالل لوانتم يهنلا :يرشخمزلا

 .ه١/٠ ضيفلا .مهيزب نيرتلاو مهيلإ ةبسنلاو مهامعأب
 .قزمتلاو نعطلا وهو «ترملا نم :هتره (1)
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 ‹ثنخملا وحن «هل ةبيغ الف ةروع رهظأ اذإ :لاق «نسحلا نع -۹
0) 

 ةيرورحلا وحنو

 رهاجلا :مهضارعأ كيلع مرحت ال ةثالث» :لاق «هعفر نسحلا نع ٠-

 .٠ "«عدتبملاو ءرئاجلا مامإلاو «قسفلاب

 :تلق «نسحلا تلأس :لاق «يلوغملا فيرط نب تلصلا نع ١-

 ءال :لاق ؟ةبيغ هل يركذفأ ءاملع هتلتقو «روحفلا هنم تملع دق لحر

 .رجافلل نيع تمعن الو

 .جراوخلا نم ةقرف مهو «ءارورح ىلإ ةبسن :ةيرورحلا )١(
 . ۲٥۹۰ عما طا فیعض ‹«فیعض هدانسإو لسرم ثیدح (۲)
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 ةميمنلاو ةبيخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 ضرع نع در نم» :لاق ييي يبلا نع هل ءادردلا يبأ نع -۲

 '(ةمايقلا موي هضرع نع دري نأ هللا ىلع اقح ناك «هيخأ

 :لاق ل هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي تنب ءام أ نع - ۴

 “"«رانلا نم هقتعي نأ كك هللا ىلع اقح ناک ةبيغماب هيخأ ضرع نع در نم»

 یس نا :ک هللا لوسر لاق :لاق هڪ كلام نب سنأ نع ٤-

 © راتلا نع هيمحي ةمايقلا موي اكلم قك هلا ثعب ءايندلا يف هيخأ ضرع نع

 ا نيراصنألا لهس نب ةحلط يأو هلا دبع نب رباج نع ٥-

 .نسح ثيدح :لاقو ۳۲۷/٤ يذمرتلاو 4٤۹/۲ دمحأ هجرحأ (۱)

 دمحأ دانسإو ١۷١/۲٤ يناربطلاو ٠٦1/٦ دمحأ هاور ۹١/۸: عمجملا يق يمثيهلا لاق (۲)

 وبأو ددسمو ۲۲۷ يسلايطلا دواد وبأ هاور : ۹/٦ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .نسح
 ايندلا يبأ ع نباو نسح دانسإب دمحأو يلصوملا ىلعي وبأو دي نب دبعو ةبيش يأ نب ركب

 ايندلا يبأ نباو نسح دانسإب دمحأ هاور :۳۳۳/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق .يناربطلاو

 الإ ةبيغلا مِإ نم جرخي ال عمتسلا نأ هيفو :ييطلا لاق «عفد نم يأ :در نم .يناربطلاو

 لاق نإو «همزل مالكلا عطق وأ مايقلا ىلع ردق نإف «هبلقبف فاح نإف «هناسلب ركني نأبب

 ريشي نأ يفكي الو :يلازغلا لاق .قافن كلذف ؛هبلقب كلذ هتشم وهو تكسا هنابسلب
 بذلا يغبني لب روكذملل راقتحا هنإف «كلذ ريغو هسأر وأ هبحاحب وأ «تكسا نيديلاب

 .رابحألا هيلع تلد امك احيرص هنع

 همسي م ةرصبلا لهأ نم خيش نع ايندلا يبأ نبا هاور ۳۳١/۳: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۳)
 هاورو .هريغ ةياور يف ىمسم ءاج اذك كورتم وهو شايع نب نابأ خيشلا اذه نظأو
 .شايع نب نابأ وه خيشلا نأب حرصو ۸۸٩ :مقر قالحألا مراكم يف يطئارخلا
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 كهتنت نطوم يف املسم اءرما لذخ ئرما نم ام» :ي هللا لوسر لاق :الاق

 هيف بحي نطوم يف ك هللا هلذخ الإ «هضرع نم هيف صقتنیو «هتمرح هيف

 ءهضرع نم هيف صقتني نطوم يف املسم اءرما رصني ملسم نم امو .هترصن

 .''«هترصن هيف بحي نطوم يف هللا هرصن الإ ‹ هتمرح هيف كهتنت نتو

 يف عقو اذإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ١-

 :ةيآلا هذه الت مث .ارجاز موقللو ءارصان لجرلل ننكف ءألم يف تنأو لجرلا
 «٠ «ترسا هركي يخ محل لڪي ڪبو

 هدنع بیتغا نم) :لاق ل ىبلا نع هل كلام نب سنأ نع-۷

 ايندلا يف قلك هللا هكردأ ؛هرصن عيطتسي وهو ‹هرصني ملف ءملسلملا هوخأ

(MD .& 
 . (ةرخالاو

 ريحأتو مدقت عم ۲۷٠/٤ دواد وبأ هاور :۱۱۹۹/۳ ءایحإلا جیرخت يف يقارعلا لاق )١(

 نباو ۳٤۷/١ خيراتلا يف يراحخبلاو ٠/٤٠ دمحأ هاور :يديبزلا لاق .هدانسإ يف فلتحاو

 لاق .ءايضلاو ٠٠١/١ يقهيبلاو ٠٠٠/١ ريبكلا يف يناربطلاو ةبيغلا مذ يف ايندلا يبأ

 .نسح هدنس رباح ثيدح ۲٦۷/۷: يمثيملا لاقو .هدانسإ يف فلتحا ۳٠٠/١: يرذنللا

 .ةراتخملا يف ءايضلا هححصو

 يف فعضلاب هل يطويسلا زمرو «هيلع تعلطا اميف هجيرختب فنصملا درفنا ثيدحلا اذه (۲)

 اهب يغصت نأ رذحاف «ةنامأ كدنع كحراوح :يلازغلا لاق .كلذك ينابلألا هفعضو عماجلا

 هللا مالك اهب عمستل كل تلعح ااف ؛سانلا ئواسم ركذ وأ «لطاب يف ضوح ىلإ

 .كيلع كل ناك ام راص هراكملا ىلإ اهب تيغصأ اذإف «همكحو هلوسرو
 ىلعي وبأو ۷٠٤/۲ ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور ۷۳/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۳)

 هاورو :تلق ٠٠١/۳. بيغرتلا يف يناهبصألاو خيبوتلا باتك يف خيشلا وبأو يلصوملا
 لاق .نسحلاب هل يطويسلا زمرو ۳۸٦/١ لماكلا يف يدع نباو ٥٦٦/۲ دهزلا يف دانه

 ك
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 ةمنمنلاو ةييخلا ةلاسر ٠ ناسللا بادآو تمصلا بانک

 «بيفلاب ماسلا ءاحأ رصن نم :لاق هل د هللا دبع نب رباج نع ۱۰ ۸

 .ةرحخآلاو ايندلا يف هللا هرصن

 هيفسلا أر اذ مكعتم ام :لاق هلظ 5 ربع نا ؛لئاو يأ نع -۹

 كاذ :لاق .هناسل فاغخغ :اولاق ؟هنع اوبرعت نأ «سانلا ضارعأ قرخي

 .ءادهش اونوکت 1 ند

 الك امهنع هللا یضر دلاخو دعس نیب ناک :لاق «قراط نع -۰

 .اننيد غلبي م اننيب ام نإ «هم :لاقف «دعس دنع دلاخ يف عقي لحر بهذف

 نب ورمع ينآر :لاق «نایفس يبأ نب ةبتع نب ورمعل لوم نع ١-

 الو اهلبق يل اهلقي ملو- كليو :لاقف «رحخآ يف عقي لحر عم انأو ةبتع

 نإف «هب لوقلا نع كناسل هزات امك « "اتخلا عامتسا نع كعم هزن -اهدعب

 ولو «كئاعو يف هغرفأف هئاعو يف ام رش ىلإ رظن امنإو ءلئاقلا كيرش عمتسملا

 .اهلئاق اهب ىقش امك ءاھدار اھب دعسل «هیف يف هیفس ةملک تدر

 ېي
 «باذك وهو ربحا نب دواد ةماسأ يأ نب ثراحلا دنس يق ۱۹۹/٦: يوادملا ف يرامغلا
 عم ثيدحلا فيعض وهو نابأ هدانسإ فو ۱۷۸/١١ عماحلا يف بهو نبا هجرحأ دقو
 كلذلو «نسحلا ةحرد ىلإ عفترا:هل دهشي ام هثيدحل درو اذإف «هبذكل ال هتلفغل هحالص

 هدنع لذأ نم :هعفري فينحن نب لهس ثيدح هل دهشي امنو :تلق .يطويسلا هنسح

 موي قئالخلا سوؤر ىلع لک هللا هلذأ هرصني نأ ىلع ردقی وهو هرصنی ملف نمم
 وهو ةعيه نبا هيفو يناربطلاو ٤۸۷/۳ دمحأ هاور :۲۹۷/۷ عمحملا يف يمثيملا لاق .ةمايقلا

 .تاقث هلا ر ةيقبو فعض هيفو ثيدحلا نسح

 .هلعف اوحبقت :اوبرعت (۱)

 .شحفلا :انخلا (۲)
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 ىمح نم» :لاق ييي يبلا نع هل ينهجلا سنأ نب ذاعم نع ۲١-

 املسم افق نمو .منهج ران نم هم يمحي اكلم هللا ثعب «ةبيغب قفانم نم انمؤم

 .'(لاق ام جرخی یقح منهج رسج ىلع هللا هسبح هب هنیش دیری ءيشب

 عدي الو «باتغی ال هایس نب نومیم ناک :لاق «مزح نع -۴۳

 .ماق الإو ىهتنا نإف «هاهني «باتغي ادحأ

 ضرع نع در نم) :لاق ي يبلا نع هت ءادردلا يبا نع ٤-

 .(ةمايقلا موي رانلا ههجو نع ك هللا در ؛هيخأ

 دمحأ هاورو .فيعض دنسب ۲۷٠/٤ دواد وبأ هاور :۱۱۹۹/۳ ءایحإلا يف يقارعلا لاق )١(

 .هرثأ عبتا :افق ۳۷۷/١. خيراتلا يف يراخبلاو ٠۹٤/٠٠١ ريبكلا يف يناربطلاو < ۳

 ۲ :مقرب هجيرخت مدقت )۲(
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر __ناسللا ا ادآو ت تمصلا ب باتک

 “ةميمنلا مذ يف ءاج ام باب

 مند هنآ لحر نع بط ةفيذح غلب :لاق «لئاو يأ نع ٥-

 "مامن ةنحجلا لخدي ال» :لوقي ب هللا لوسر تعم :لاقف ‹ثيدحلا

 ةنجلا لخدي ال» :يب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةفيذح نع ١-

 .مامنلا :تاتقلا :شمعألا لاق ٩ تات

 لاق .مهنيب داسفإلا ةهج ىلع ضعب ىلإ مهضعب سانلا مالك لقن ةميمنلا :ءاملعلا لاق )١(

 ایک هی لوقا لإ ریل لوق م س یل رتک ۹ل ف قلت اغ ةمیمنا نأ معا :لارخل
 ةا دج لب اذهب ةصوصخل ةميمنلا تسيو :لاق ءاذكب كايف ملكتي نالف لرش
 ناك ءاوسو «ثلاث وأ هيلإ لوقنملا وأ هنع لوقنملا ههرك ءاوس هفشك هرکی ام فشک

 امع رتسلا كتهو رسلا ءاشفإ :ةميمنلا ةقيقحف .ءامبإلاب وأ زمرلاب وأ ةيانكلاب فشكلا
 ةميغ هيلإ تلمح نم لكو :لاق «ةميمن وهف هركذف هسفنل الام يفخي هآر ولف «هفشک هرکی
 نأل ؛هقدصي ال نأ : :لوألا «رومأ ةتس هيلعف اذك كيف لعفي وأ كيف لوقي نالف هل يقو

 هللا يق هضغيب نأ :ثلاثلا .هلعف هل حبقيو هحصنيو كلذ نع هاهني نأ : يناثلا .قساف مامنلا

 هيخأب نظي ال نأ :عبارلا .ىلاعت هللا هضغبأ نم ضغب بحيو «ىلاعت هللا دنع ضيغب هناف

 .كلذ نع ثحبلاو سسحتلا ىلع هل ىكح ام هلمحي ال نأ :سماخلا ءوسلا بئابغلا

 یکح نالف لوقیف هنع هتمیمن يكحي الف هنع مامنلا یهن ام هسفنل یضري ال نأ :سداسلا
 نكي م اذإ ةميمنلا يق روك ذملاو :يوونلا لاق .هنع ىهن ام ايتآ نوكيو امان هب ريصيف اذك

 نأب هربخأ اذإ امك كلذو ءاهنم عنام الف اهيلإ ةجاح تعد نإف «ةيعرش ةحلصم اهيف

 هضعب نوكي دقو ءمارحب سيل ههبشأ امو اذه لكف هلام وأ هلهأب وأ هب كتفلا ديري انابسنإ

 .ملعأ هللاو نطاوملا بسح ىلع بحتسم هضعبو بحاو
 ۱۰۱/۱ ملسم هحرحأ «حیحص ثیدح (۲)
 ٠١٠/١ ملسمو ۲۲٠۰/۰ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۳)
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 نالا ب بادآو تمصلا بانك

 ىلإ مكبحأ نإ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛بلظ ةريره يبأ نع -۷

 مكضغبأ نإو ‹نوفلۇيو نوفي نيذلا ءافانکا نوئّطَوْلا ءاقالخأ مكنساحأ ؛ هللا

 ءآربلل نوُسمَكللا ,ناوخإلا نيب نوقرفملا ةميمنلاب نوراشَلا ؛كاك هللا ىلإ

 . ( “(تنعلا

 کا الاد :لوقی ناک و دمحم نإ لاق هللا دبع نع -۸

 “سائلا نيب ةَلاَقْلا يه ؟ةضعلاب

 :لاق لب هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نع -۹

 نيب نودسفملا «ةميمنلاب نوؤاشملا» :لاق .ىلب :اولاق (؟مكرارشب مكر بخأ الأ»

 .«تتعلا ءآربلل نوغابلا ءةبحألا

 ةملك ملسم ىلع داّشأ نم» :لاق ب يبنلا نع 4ظ رذ يبأ نع-٠

 ““(ةمايقلا موي رانلا يف اهب هللا هاش ‹«قح ریغب اهب هنیشی

 ریغصلاو ۷ طس وألا يف يناربطلا هاور 1١١١/۳١: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق )١(

 طسوألاو ريغصلا ف يناربطلا هاوز ۲٠/۸: عمحما يف يمثيملا لاق .فيعض دنسب ۲

 :نوفلؤيو نوفلأي «نوعضاوتملا :افاكأ نوئطوملا .فيعض وهو يرملا ريشب نب اص هيفو
 نعطلاو ءافرشلا بس يف نوضئاخلا :تنعلا ءآربلل نوسمتلملا «مهنوبحيو سانلا نوبحب

 .مهيف سيل اع مهيلع

 .ةميمنلاو ناتهبلاو بذكلا :ةضعلا ۲١٠۲/٤. ملسم هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 ريغ هقثو دقو بشوح نب رهش هيفو ٠٥۹٩/٦ دما هاور :۹۳/۸ عمحلا يف يمثيملا لاق (۳)

 بدألا يف يراخبلا هجرحأو :تلق .حيحصلا لاحر هديناسأ دحأ دمحأ لاجر ةيقبو دحاو

 كالهلاو داسفلاو ةقشملا :تنعلا .ءايلوألا ةلاسر نم ٠١ مقر ثيدحلا عحارو ١1

 .اهلك اهلمتحي ثيدحلاو كلذ لك ىلع تنعلا قلطي ءانزلاو ًاطخلاو طلغلاو مإلاو

 هاورو .ملظم هدانسإ نأب يبهذلا هبقعتو دانسإلا حيحص لاقو ٤ مكاحلا هجرحخأ )٤(
 ى
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 ةميمنلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا بادآو ت تمصلا تاتک

 ةملك لحجر ىلع عاشأ لحر اميأ :لاق لط ءادردلا يأ نع ١-

 اهب هيلدي نأ كك هللا ىلع اقح ناک ءایندلا یف اهب هنیشی «ءيرب اهنم وهو

 نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعم :لاق هل ةريره يأ نع -۲

 افلا نم هدعقم ًاوبتيلف «لهأب اه سيل ةداهشب ملسم ىلع دهش

 هللا همعطأ ؛ةلكأ ملسملا هيخأب لكأ نم :لاق هل د سن نع ٣-

 .رانلا نم ابوث هللا هسبلأ ؛ابوث ملسملا هيخأب سبل نمو .راتلا نم ةلكأ اهب

 .ءايرو ةعم ماقم هللا هماقأ ؛ءايرو ةعم ماقم هيحأب ماق نمو

 ءاهلبح دب يذلاو ءروزلا ةملكلا لقانا :لاق لت يلع نع ٤-

 .ءاوس مإلا يف

 ةشحافب عم نم :لاقي ناک :لاق ‹«فوع نب لیبش نع ٥-

 .اهادبأ يذلاك وهف «اهاشفأف

Eiاذه نم ينربحخأ :4 هو سابع نبال تلق :لاق ءءازوجلا يبأ نع  

 u ا ي

 عفر ينعي :داشأ .ملعأ ىلاعت هللاف «نسحلاب هل يطويسلا زمرو ٠١۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا

 .هعاشأو حبقلاب هرهشو هب هونو اهب هرکذ

 وهو .۳۳۸/۲ يسلايطلاو ٥۰۹/۲ دمخ هاور ٥ فاحتإلا يق يريصوبلا لاق )١(

 م هيعباتو دمحأ هاور :٤/٠٠۲عمحملا يف يمثيملا لاق .هتاور ضعب ةلاهحب فيعض ثيدح
 لحر هيفو دمحأ هاور ۱۷۷٠/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .تاقث هلاجر ةيقبو «مسي

 . 1۹/١ خيراتلا يف بيطخل ا هح رخأو :تلق .دانسإلا نم ايندلا يأ نبا هطقسأ مسي م
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 ةميمتلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک
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 وه :لاق [.هرس] 4 ةَرَمُه كل ليو ظ :لاقف :لاق ؟ليولاب هللا هبدن يذلا

 .عيمجلا نيب يرغملاو «ناوحلإلا نيب قرفملا «ةميمنلاب ءاشملا

 ىشمت تناك :لاق [«بس] 4 بطحلآ ةلاًمَحط :دهاحم نع -۷

 .ةميمنلاب

 :لاق يب هللا لوسر نأ تثدح :لاق «هريغ وأ ةيلاعلا يبأ نع -۸

 بالك هدي يف لجر ىلع ايتأ تح يب اقلطناف « ينافنتكاف نالجر ةحرابلا يناتأ»

 نم :تلقف هيف ذخأيف دوعیف «هتیخ غلبي تح «هقدش قشیف «لجر يف هلخدی

 .(«ةميمنلاب نوعسي نيذلا مه :لاق ؟اذه

 «هبر ىلإ طلا ىسوم لجعت امل :لاق «نوميم نب ورمع نع -۹
 هبر ىلع ميركل اذه نإ :لاقو «هناكم هطبغف الحجر شرعلا لظ يق ىأر

 هرمأ نم كثدحأ :لاقو «هربخي ملف ؟هماب هربخي هبر لأسف «زعو لح
 ال ناکو «هلضف نم یلاعت هللا مهاتآ ام ىلع سانلا دسحی ال ناک :ثالثب

 .ةميمنلاب يشع الو «هيدلاو قعي

 .اهيدابك وهف ةشحاف عاشأ نم :لاق «رباح نب ميكح نع ٠-

 هجرخأ امك ۲٤۲۱/۷ ریبکلا يف يناريطلا دنع ةرم نع الوصوم ءاحو «لسرم ثيدح )١(

 .ظفللا يف ليلق فالتحا عم ٤1٦/١ يراحخبلا
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 ةميمنلاو ةيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 تتام املف .ةأمحلا يف غ رمتي نالف اذه :لوقت : تلعجف ءةافولا اهترضحف

 .ةميمنلاب ىشمب ناك هنأ الإ «سأب هب ناک ام :اولاقف «لحرلا نع انلأس

£ £ 

 كيلإ ربأ ينإ :هالوم لاقف «دبعب مواس الحر نأ ؛ديمح نع -۲

 لوقي لعجف «هارتشاف :لاق .اهنم ءيرب تنأ «معن :لاق .ةميمنلا نم

 نإ :ةأرملل لوقيو كلفت نآ دیرت اهنإو «لعفتو «يغبت كتأرما نإ :هالول
 هفطعأ نأ تدرأ نإف «كيلع "یرستیو «كيلع جورتي نأ دیری كحوز

 نم رعشلا يقلحاف «ىسوملا يذخف «ىرستي الو «كيلع جوزتي الف كيلع
 «بهذف :لاق .تغن اذإ كلتقت نأ ديرت اهنإ :جوزلل لاقو .مان اذإ هقلح

 ءاهلتقف اهديب ذحخأف «هقلح نم ةرعش قلحتل ىسوملاب تءاجو ءاه موانقف

 .هولتقف هيلع اودعتساف اهلهأ ءاجف

 م :لاق [٠.:مرسس] 4 اًمهاَتَتاَخَف]ط :هلوق يف هلظ و سابع نبا نع ٣-

 ربخت طول ةأرماو «نونجب هنأ ربخت تناك حون ةأرما نكلو ءانز نكي

 .لرت اذإ فيضلا
 لقني هنأ الجر اوركذف إف ةفيذح دنع انك :لاق مام نع ٤-

 ةنحلا لحخدي ال» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاقف هلط د نامثع ىلإ ثيدحلا

 2 ( تاتق

 .نانملا دوسألا نيطلا :ةأمحلا )١(

 .يراوجلا ذحتي :ىرستي (۲)

 ۱١١. :مقرب مدقت ‹«حیحص ٹیدح )(
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 ةميمتلاو ةييغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

ONO O EIGEN OES OS 

 ملسملا هيخأب لكأ نم» :ج هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٠-

 يف ابوث ملسملا هيخأب سبل نمو .رانلا نم ةلكأ اهب هللا همعطأ ؛ايندلا يف ةلكأ

 هب هللا عم ؛ملسملا هيخأب عم نمو .ران نم ابوث ةمايقلا موي هللا هسبلأ ؛ايندلا

 “ةمايقلا موي

 .ربقلا باذع نم

 V./4 دواد وبأو 4/4 دمحأ هجرحأ دروتسملا نع الوصوم ءاج لسرم ثیدح (۱)

 .حيحص :يهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠١١/٤ مكاحلاو
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 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتك

 يف ناهجو هل ناک نم» ل هلا لوسر لاق :لاق ذ رامع نع -۷

 “'(ةمايقلا موي ران نم ناناسل هل ناک ءایندلا

 رارش نم نودجت)» :ب هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبا نع -۸

 ءءالؤه ثيدحب ءالؤه يتأي يذلا ني نيهجولا اذ ةمابقلا موي لجو زع هلا دابع

 "ال ۇھ ثيدجب ءالؤهور

 سانلا رارش نم نودجت» :لاق كب يبلا نع هلظ ةريره يأ نع -۹

 .(هجوب ءالؤهو «هجوب ثيدحجب ءالؤه يتأي يذلا «نيهجولا اذ

 ذإ «ءامسأ يبأ عم تنك :لاق «ةحراحخ نب ءامسأ نب كلام نع - ٠

 ءامسأ ىلإ ءاج مث ““ىرطأو هيلع ىنثأف «ءارمألا نم ريمأ ىلإ لحر ءاج
 هيف عقو ىتح حرب امف ءامهثيدح ىرجف «رادلا بناح يف هيلإ سلجف

 يق نيناسللا اذ نإ :لوقي بلڪ طظ دوعسم نب هللا دبع تعم :ءامأ لاقف

 .ران نم ناناسل ةمايقلا موي هل ءايندلا

 انلاحد اذإ انإ : بلف رمع نبال تلق :لاق «يادمفا بیرغ نع >۱

 .1۸/1۳ نابح نبا هححصو ۲٠۸/٤ دواد وبأو ٠٤٤/١ بدألا يف يراحبلا را 0)

 . ۱۹۰۸/٤ ملسمو ۱۲۸۸/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)
 ۲۲۵١۱/۰. يراحبلا هجرحأ «حیحص ثیدح )۳)

 .حدم :یرطا )٤(
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 ةميمدلاو ةديخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

ER GTOROS ن ت رل 

 :لاقف .مهيلع هللا انوعد انجرح اذإف «مهيف سيل ام مهانيكز ءارمألا ىلع

 .قافنلا كلذ دعن انك

 ىلع لحدن انإ :هلظ رمع نبال ليق :لاق ءءاثعشلا يبأ نع - ۲

 ىلع كلذ دعن انك :لاقف .هريغ انلق انجرح اذإف «لوقلا لوقنف انئارمأ

 .قافنلا لل هللا لوسر دهع

 یف ناناسل هل ناک نم» ل هلا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع - ۳

 °" ةمايقلا موي ران نم ناناسل هل لعج ؛ايندلا

 نيهجولا يذل يغبني ال» :لاق ل يبلا نع هل ةريره يبا نع - ٤

 . (قبك هللا دنع انيمأ نوکی نأ

 ۲٠۱۲۹/٦. هحیحص يف يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۱)

 ۲٦۲٦/٦. يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 دقو دواد نب مادقم هيفو ٥/۷ طسوألا يق يناربطلا هاور : ١/۸ عمحما يف يمثيملا لاق (۳)

 ملسم نب ليعامإ هيفو ٠١۹/۰ یلعی وبأو هوحنب (۲۲۹/۲ رصتخملا) رازبلا هاورو «فعض
 ۱٠٦۹/۳( بلاطملا) ىج نب دمحم هاور :۲۲۳/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض وهو
 .فيعض وهو يكملا ملسم نب ليعام“إ ىلع امهيدانسإ رادمو ىلعي وبأو

 )٤( بدألا يف يراخبلاو ۲۸۹/۲ دمحأ هجرحأ ١/ ۱١۷یربکلا يف يقهيبلاو ۱٠١/۲٤١٠

 باهشلا ف يف يعاضقلاو ٥۳/۲. .حيحص نسح ثيدح : :ينابلألا خيشلا لاق
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 يلا ةييغلا لاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

 هلوق نع ي ىبلا تلأس :تلاق ءاهنع هللا یضر ئناه مأ نع ٥-

 واک :لاق .[ [۲۹:توبکنعلا] | 4 ٌرَضْنُملا مكیدات ف روتأتو 3 :زعو لح

 “'«هنوتأي اوناك يذلا ركنملا وهف ؤ «مهنم نورخسيو «قيرطلا لهأ نوفذنت

 لاقف ءاناسنإ تیکح :تلاق «اهنع هللا یضر ةشئاع نع س ٦

 .(اذكو اذك يل نأو ءاناسنإ تيكح ينأ بحأ ام» : ىبلا

 امن مكدحأ كحضي مالع» :لاقو «ةطرضلا نم مهكحض يق ھظ وف

 .(!؟لعف

 سانلاب نيئزهتسملا نإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع - ۸

 هنسحو ٠٤٠٠/١ يذمرتلاو ۳١٠/١ دمحأو يبايرفلا هاور ۲۷٦/١: ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 ٠٠٠٤/۹ متاح يبا نباو رذنملا نباو ٠٤۲١/۲۰ ریرح نباو تمصلا يف ایندلا يأ نباو

 هيودرم نباو هححصو ٤٤٤/۲ مكاحلاو ٤١١/۲١ يناربطلاو هدنسم يق يشاشلاو

 ۳۲۳/٣۰. رکاسع نباو ۰/٥ بعشلا يف يقهيبلاو

 نسح ثيدح :لاقو ٠٦٠/٤ يذمرتلاو ۲٠۹/٤ دواد وبأو ۱۲۸/٦ دمحأ هجر حا (۲)
 :يوونلا لاق .هل اصقنم هلوق لثم تلق وأ «هلعف لثم تلعف يأ :اناسنإ تيكح .حيحص

 .تائيملا نم كلذ ريغ وأ هسأر أطأطم وأ احراعتم يشع نأب ةاكاحا ةمرحلا ةبيغلا نم

 ۲۱۹۱/۲٤. ملسمو ٤ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )۳(
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 ةمدمنلاو ةيدخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا بانک

EES ESERIES ETT 
 ا کک و ین د

 قلغأ ءاج اذإف «هّمغو هبرکب ءيجيف ءهْلَه :لاقيف ءةنجلا باب مهدحأل حتفي

 قلغُأ ءاج اذإف همغو هبرکب ءيجیف «مله :لاقیف رخآ باب هل حتفی مث «هنود

 ءمله مله :هل :لاقيف ‹«بابلا هل حتفيل لجرلا نإ تح «كلذك لازي امف .هنود

 '(هیتأي امف

 لوم ءالبلا» :4 هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۹

 . "(قطنملاب

 امف «ءيشلاب ينثدحت يسفن دحأل ينإ :لاق «ميهاربإ نع ٠-

 .هلثع. ىلَبأ نأ ةفاخم الإ هب ملكتأ نأ ينعنمت

 هاخأ ريع نم» : هللا لوسر لاق :لاق یل د لبج نب ذاعم نع ١-

 ثيدح نم تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هاور ۱1۸۷/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()
 .سنأ نع نيكلاملا دحأ ةبده يبأ ةياور نم بيجنلا تاينامث يف هانيورو السرم نسحلا

 .دانسإلا ديح لسرم :يسولألا لاق ۳٠١/١ بعشلا يف يقهيبلاو دهزلا يف دمحأ هاورو

 كلذك يلع نعو ٠١١/١ يعاضقلا هجرخأ ةفيذح نع الوصوم ءاح «لسرم ثيدح (۲)

 ٠٠/۲ يمليدلاو ۲۰٠/٦ يدع نباو ۳۸۹/۷ بیطخلا هحرح ءادردلا يبا نعو ۱۱

 بييطخلاو ٠۲/٤ يليقعلا هجرحأ دوعسم نبا نعو ۲٤٤/٤. بعشلا يف يقهيبلاو

 ءاملعلا هلاق امك دانسإلا ةفيعض قرط اهلكو .يقهيبلا هجرخأ سنأ نعو .۳

 نوكيو ءانسح نوكيو «رابتحالاو ناحتمالا :ءالبلا :يمليدلا لاق ٠٠١. دصاقملا عجار

 .هربص نحتمیل هرکی ام هولبیو «هرکش نحتمیل لیمحلا عنصلاب هدبع ولبپ هللاو «ائیس
 ‹«قطنلا ةنحم. هدنع ام فرع ملكت اذإف ؛تكس ام ةمالس يف دبعلا نأ :ثيدحلا ىنعمو

 تبشت ريغب قطنلا ةعرس نم ريذحتلا ديري نأ لمتحيو «فرظلا وأ رطخلل ضرعتيف
 نحجسي نأ قحأ ءيش نم امو «ناسنإلا بئذ ناسللا :ليق دقو «هعفد قيطي ال ءالب فوح

 .ناسل نم
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 ةميمنلاو ةبيخلا ةلاسر ناسللا بادآو تمصلا باتک

 . هلع قح تم م -هنم بات دق :انباحصأا لاق : :عینم نبا لاج بنذب

 دق بنذب هاخُأ یمر نم :نولوقی اوناک :لاق «نسحلا نع-۲

 .هب هللا هيلتبب تح تعب مل «هنم لحو زع هللا ىلإ بات

 بشکل اده لام انقل ل ولي :یلاعت هلوق يي هيڪ سابع نبا نع ٣۳-

Yمسبتلا :ةريغصلا :لاق : هدا (اهدصخأ ل ری لو ةَريغص ردا  

 .كلذب ةهقهقلا :ةريبكلاو .نمؤملاب ءازهتسالاو

n 

 هجرحأو .لصتم. هدانسإ سيلو بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٦1/٤ يذمرتلا هجرحأ )١(

 ٠٤٣۰/۲ خیراتلا يق بیطخلاو ۱۹۱/۰ بعشلا یت يقهيبلاو ۱۹۱/۷ طسوألا ین يناربطلا
 يذمرتلا هجرحأ :ظفاحلا لاق ۱۷۲/١ يدع نباو ۳ سودرفلا يق يمليدلاو

 هل يطويسلا زمرو .هدهاوشل هنسح يذمرتلا نأكو :يناعنصلا لاق .عطقنم هدنسو هنسحو

 .نسحلاب
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 بايتفألا ةرافك باب

 نم ةرافك» :ل٤ هللا لوسر لاق :لاق هئ و كلام نب سنأ نع ٤-
۱ . ٠ 

 هل رفغتسپ نأ بیتغا ,

 «هيلع ينثت نأ كيحأ محل كلكأ ةرافك :لاق دهام نع ٥-

 ‹ةيرفلا نم ةبوتلا نع لغس هنأ ؛حابر يبأ نب ءاطع نع ٠١١-

 «تملظو كل تلقاع تبذك :لوقتف «كبحاص ىلإ يشمت :لاق

 .توفع تئش نإو ‹كقح تذحأ ناف «تأسأو

 كلذ نإف ءهل رفغتسيلف هاحأ باتغا نم :لاق «مزاح يبأ نع -۷

 .كلذل ةرافك

 ىلع نويراوحلاو لكا ىسيع رم :لاق «رانید نب كلام نع -۸

 مرم نب ىسيع لاقف !اذه حير نتنأ ام :نويراوحلا لاقف «بلك ةفيج

 .ةبيغلا نع مهاهني «مهظعي !هنانسأ ضايب دشأ ام :طكا

 ةماسأ يبأ نب ثراحلاو تمصلا يق ايندلا يبأ نبا هحرحأ :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور ۷١/١: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .فيعض دنسب ۲

 °۰ ءىواسملا ف يطئارخلا هاورو :تلق .نمهحرلا دبع نب ةسبنع فعضل فيعض هدنسو

 ةسلاجلا يق يرونيدلاو ۲۲۹ خيبوتلا يف يف خيشلا وبأو بعشلا يف يقهيبلاو

 دانسإب عوفرم ثيدح يف انيور دق :دمحأ مامإلا لاق ۳٠۳/۷. خيراتلا يف بيطخلاو

 .فيعض دانسإ اذهو :يقهيبلا لاق .هتبتغا نمل رفغتست نأ ةبيغلا ةرافك :فيعض

 .بذكلا :ةيرفلا (۲)
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 الحر باتغي الحر عمم هنأ ؛ةرفص يبأ نب بلهملا نع -۹

 .'اهکھس نم كوف ىقني ال هللاوف ففكا :لاقف

 كايإ :لاقف «الحر باتغي الحر عم هنأ ؛نيسح نب يلع نع ٠-

 .سانلا بالك مادإ اهنإف «ةبيغلاو

 امأ :لاقف الجر باتغي الجر عم هنأ ؛ملس نب ةبيتق نع ١-

 .ماركلا اهتظفل املاط ةغضمب ""تظملت دقل هللاو

 يناقلي يناوخإ نم لحرلا نإ :لاق «ناذاز نب روصنم نع -۲

 داهح يفل ينإو ينباتغا نمم ةبيغلا ينغلبيو ‹يقيدص يف ينئسي مل نإ حرفأف

 يه « هديب يسفن يذلاو «ةبيغلاو مكايإ :لاق ‹«نسحلا نع -۳

 .بطحلا يف رانلا نم تانسحلا ف عرسأ

$ # © @ @ CC CC 

 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 .زاخ اذإ محللا ةحئار حبق :كهسلاو «قرع اذإ ناسنإلا نم اهدجت ةهيرك حير :كهسلا (۱)
 .هيتفش هب حسمف هناسل جرحأو همف يف ماعطلا ةيقب هناسلب عبتت :ظملت (۲)
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 هيلع باوتلاو ربصلا ةلاسر

 ربصي ْرَم» :لاق ی هللا لوسر نأ ؛هلخ يردخلا ديعس يبأ نع ١-

 .'(بصلا نم عسوأو اريخ ءاطع اوطعأ ملو « هللا هربصُي

 هللا لوسر نع هلظ ينشخلا ةبلع يبأ نع ينابعشلا ةيمأ يبأ نع -۲

 لماعلل «رمجلا ىلع ضْق لثم َنهيف رص «ربصلا مايأ مكئارو نم نإ» :لاق
 !هللا لوسر ای :لاق «هریغ يندازو .«هلمع لثم نولمعی نیسخ رجا لثم ْنهیف

 ."(يكنم نيسخ رجأ» :لاق ؟مهنم نيسم رحأ

 مكنإ» :راصنألل ل هللا لوسر لاق :لاق يف كلام نب سنأ نع -۳

 .«ضوحلا ىلع نإف ؛ةلوسرو هللا اوَقْلَ ىتح اوربصاف «ةديدش ةرثأ نودجتس

 .ربصنس :اولاق

 ليلكإ هنأل :ربصلا نم عسوأ .۷۲۹/۲ ملسمو ۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 هللا نم قزر ربصلاو ؛برلا نم برقلا نم اظح مهرفوأ ربصلا نم اظح نينمؤملا رفوأو ناسمإلل

 ربصتلا هسفن ىلع لمح اذإف ءربصتلا وه دبعلا بسك ىلإ فاضي امو «هبسكب.دبعلا دبتسي ال
 ربصلاب لهسي هنأل ؛ةعساو ةمعن لك نم عسوأ ناك ربصلا هقزر اذإف ءربصلا لامكب هللا هدأ

 نيدلا قزر هيلإ راشملا قزرلاو تاردقملا تاهوركملا لمحتو تاركنملا كرتو تاريخلا عيمج

 .ناعإلاو
 نباو ٠٠١۸/٤ مکاحلاو ۱۳۳۰/۲ ةحام نباو ۱۲۳/۶١ دواد وبا هجرحُا «حیحص ثیدح (۲)

 .۲۲۰/۲۲ ریبکلا یف يناربطلاو ۱۰۸/۲ نابح
 يف ريسي فالتحا عم ۷۳۸/۲ ملسمو ٠١۷٤/٤ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 .ءيفلا نم هبيصن يف مك ريغ لضفيف مكيلع رثأتسي هنأ دارأ :ةرثأ .ظفللا
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ىلع انلخد «لاق «يدع نب ريبزلا نع ثّدح ةدئاز نب نامثع نع ٤-

 نم سيل ف ؛اوربصاو هللا اوقتا» :لاقف «جاجحلا هيلإ انوكشف هل كلام نب سن

 ارعسم تعمسف :نامثع لاق !(ةعاسلا موقت ىتح ؛هنم دشأ ةدعب يذلاو الإ ماع

 . طب مكيبن نم كلذ تعم :لاق «سنأ نع يدع نب ريبزلا نع ثدحي

 هللا لوسر لاق :لاق هڪ هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع نع ٥-
 مهو سان موقیف» :لاق ؟«ربصلا لهآ ني :دانم یدان قئالخلا هللا عمج اذإ» 9

 عارس مكارن اإ :نولوقيف «ةكئاللا مهاقلتف ءةئما ىلإ ًاعارس نوقلطنيف «ريسي
 ؟مكربص ناك امو :نولوقيف .رْبصلا لهأ نحن :نولوقيف ؟متنأ نمف ءةئجلا ىلإ

 :مه لاقيف .هللا يصاعم نع ربصن انكو هللا ةعاط ىلع ربصن اًنك :نولوقيف

 :ظفلب هجرح ثيدحلا جرح نم عيمج :تلق ۲١۹۱/٦ يراخبلا هجرحأ < ‹حیحص ثیدح (۱)

 :ظفلبف ١٠١/۳١ نتفلا يق ةدراولا ننسلا يف ينادلاو فنصللا ةياور الإ .هنم رش هدعب يذلاو

 ةياور ىلإ راشأو اقلطم ظفللا اذه ىلإ حتفلا يف ظفاحلا رشي ملو .هنم دشأ هدعب يذلاو

 قالطإلا اذه لكشتسا دقو ۲١/٠۳١: حتفلا يف لاق .ملعأ هللاف هنم رشأ هدعب يذلاو :ظفلب

 نب رمع نمز الإ كلذ يف نكي م ولو ءاهلبق يتلا نود رشلا يف نوكت ةنمزألا ضعب نأ عم
 ‹«بلغألا رثكألا ىلع يرصبلا نسحلا هلم دقف «ريسيب جاجحلا نمز دعب وهو زيزعلا دبع
 ناك جاجحلا رصع نإف ؛رصعلا ع وم ىلع رصعلا ع ومحب ليضفت :ليضفتلاب دارملا :ليقو

 هيف يذلا نمزلاو ءاوضرقنا زيزعلا دبع نب رمع رصع يقو «ءايحألا يف ةباحصلا نم ريثك هيف
 دوعسم نب هللا دبع نع تدحو :هللا هحر ظفاحلا لاق «هدعب يذلا نمزلا نم ريح ةباحصلا

 يذلا مويلا نم رش وهو الإ موي مكيلع يأي ال :لاق دقف «عابتالاب ىلوأ وهو دارملاب حيرصتلا
 ال نكلو «هديفي الام الو «هبيصي شيعلا نم ءاخر ينعأ تسل ؛ةعاسلا موقت تح هلبق ناك

 ىوتسا ءاملعلا بهذ اذإف ءهلبق ىضم يذلا مويلا نم املع لقأ وهو الإو موي مكيلع أي

 .نوكلهي كلذ دنعف ءركنملا نع نوهني الو «فورعملاب نورمأي الف «سانلا
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 هيلع باوذلاو ربصلا لاد قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

 .'(نيلماعلا رجأ معنف ةنجلا اولخدا

 ‹ربصلاب هانك ردأ شيع لضفأ نإ :لاق 4فط باطخلا نب رمع نع ٦+

 .ایرک ناک لاجرلا نم ناك ربصلا نأ ولو

 ‹«نيريعب ركشلاو ربصلا ناك ول :لاق هل باطخلا نب رمع نع - ۷

 .تبکر امهیآ تیلاب ام

 ةلرامب نامإلا نم ريصلا نإ الأ :لاق ظ م بلاط يأ نب يلع نع -۸

 رم دو

 نع u ةنحلا ىلإ قاتشا نمف .بقرتلاو داهزلاو ‹«قفشلاو !قوشلا

 ايندلا يف دهز نمو .تامرحلا نع عحر رانلا نم قفشأ نمو .تاوهشلا

 .تاريخلا ىلإ عراست توملا بقترا نمو .تابيصملاب نواهت

 لتق امل 4ظ يراصنألا دوعسم ابأ نأ ؛ورمع نب رسي نع ١١

 نع -لاسف :لاق وأ هتلأسف «هيلع تلحدف «هتيب يف بحجتحا هه و نامثع

 وهو يمزرعلا هدنس يقو يلصوملا ىلعي وبأ هاور ۸ فاحت إلا يف يريصوبلا لاق )١(
 يقهيبلا هجرحأو .فيعض وهو ىلعي وبأ هاور :۳۹ ٤/٤ بلاطملا ين ظفاحلا لاقو .فيعض

 .فعض هدانسإ ينو بیرغ نام اذه :لاقو 1 بعشلا يف

 .اهضغبأو اهكر ت وأ اهيسنو اهنع لهذ يأ (۲)

ATT - 



 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ىلع لئ دمحم ةمأ عمجي نل هللا نإف «ةعامحلاب كيلع :لاقف «سانلا رمأ

 .رحاف نم حارتسيو «رب حيرتسي تح ربصاو «ةلالض

 .ريصاف تيذأ نإو «ذؤت ال !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -۱

 رمآ ! ایند ای :لاقی ناک :لاق «نانس يبأ ةرم نب رارض نع -۲

 .هينتفتف هل يلوحت ال «كيلع ربصي نمؤملا ىلع

 نمل بوط : :ةمكحلا ضعب يف بوتحم :لاق «ديزم نب جرفلا نع -۳

 .تاوهشلا هربصب و «هاوه هاوقتب بلغ

 ىلإ اوكش امر نيبتاكلا ماركلا نإ :لاق «تباث نب يدع نع ٤-

 .ربصلاب نورمؤيف «نإ نإ هرمأ نم نأ هعم نونوكي يذلا مهبحاص نم هللا

 .اعرك ناكل لاجرلا نم ربصلا ناك ول :لاق «يشرجلا ةعيبر نع ٠١-

 الإ هللا هيطعي ال ءةنحلا زونك نم زاك ربصلا :لاق «نسحلا نع ١-

 .هيلع ميرك دبعل

 ىلع اربص هل هللا بهو دبع نم ام :لاق «يميتلا ميه اربإ نع -۷

 ام لضفأ يتوأ دقو الإ «بئاصملا ىلع اربصو ءءالبلا ىلع اربصو «ىذألا

 .هللاب ناعبإلا دعب «دحأ هيتوأ

 ةبيصملا ىلع ربصلا :ناربص ربصلا :لاق «نارهم نب نوميم نع -۸
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسد قلخلا بيذهتو سضنلا ةضاير باتك

 نمف ي «ريخلا ميسح نم ايش دحأ لان ام :لاق «نومیم نع -۹

 .ربصلاب الإ «هنود

 ءربصلا الإ هباوث فرعي لمع لك :لاق «مساقلا نب ناميلس نع ٠-

 :لاق [٠.:رىرا] 4 ) باسح رعب مُهَرجأ نوُربَصلآ یفوي امنا ظ :ا5 هللا لاق

 .رمهنملا ءا لاك

 . "فرغ افرغ :-امهطسب و- اذکه هیدیب

 ناكم هضاعف «هنم اهعزتناف «ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام :رينملا

 أرق مث ءهنم عزتنا امن اريح هضوعام ناك الإ ءربصلا هنم عزتنا ام

 ٠[. :ررا] 4 ج باسح ِرّيْعِب مُهرَجأ َنوُربّصلا قو امنا

 اًمِب مكّيَلَع ولس  :ك5 هللا لوق يق «ينوجلا نارمع يبأ نع -۳

 .ةنحلا ايندلا نم مكتبقعأ ام معنف ف «مکنید ىلع :لاق «[؛:عرا 4 متربص

 ربصلا» ل هللا لوسر لاق :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع -

 ربص نمف .ةيصعملا نع ربصو «ةعاطلا ىلع ربصو ءةبيصلا ىلع ربصف :ثالث

 .لاس يأ :رمهنا (۱)

 .نازیم الو لایکم من سیل :ةيآلا يف ةداتق لاق .ةفرغملاب وأ ديلاب ذحألا :فرغلا ()
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 يلع باوثلاو رببملا ةلاصر_ __قلخلا بدهن صفنلا ةضابر باك
x س ي وسا رجا 
ETE SETAE TEESE OTE O 

 ةجردلا نيب «ةجرد ةئاالث هل هللا بتك ؛اهئازع نسحب اهدري ىتح ةبيصملا ىلع

 هل هللا بتك ؛ةعاطلا ىلع ربص نمو .ضرألا ىلإ ءامسلا نيب امك ةجردلا ىلإ

 ىهتنم ىلإ ضرألا موخت نيب امك ةجردلا ىلإ ةجردلا نيب ام «ةجرد ةئامتس

 ىلإ ةجردلا نيب ام «ةجرد ةئامعست هل هللا بتك ؛ةيصعملا نع ربص نمو .شرعلا

 0( ت
 '"«نيترم شرعلا ىهتنم ىلإ ضرألا موخت نيب امك ةجردلا

 انقزرا مهللا :وعدي يرملا حلاص ناك :لاق «رماع نب ديعس نع ٥-

 ام ىلع اربص انقزراو ‹«كتيصعم نع اربص انقزراو ‹«كتعاط ىلع اربص

 .رومألا مئازع دنع اربص انقزراو «هرکت ام ىلع اربص انقزراو «بحت

 أ لضفأ ركشلا :ريبج نب ديعسل تلق :لاق «نيطبلا ملسم نع ٠-

 .ىلإ بحأ ةيفاعلاو ءربصلا :لاق ؟ربصلا

 ربصلاو «مرك ىقتلاو «نيز ملحلا :لاق ‹«بيبح نب ةرمض نع -۷

 .بعصلا بكارم ريخ

 ًةفرغلا ترج كيتلؤأ $ :هلوق يف يلع نب دمحم نع -۸
 ىلع :4 أوربص امي ط «ةنجلا :4 ةَفرعلاط :لاق «[٠٠:دةرش] 4 ًأورَبَص اّمب

 .رقفلا

 [۲دعرل] 4 م ريصاَمب مكّيلع لسو :هلوق يف «ليضفلا نع -۹

 فنصملا ىلإ هبسنو ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هدروأو ٠١٦/۲ سودرفلا ق يمليدلا هاور )١(

 .عوضوم :يزوحجلا نبا لاق :يوانملا لاقو .ضيعض :لاقو باوثلا يف خيشلا يبأو
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذينو سفنلا ةضاير باتك

 ىلع مهسفنأ اوربصو «هتعاط نم هب ۾ مرآ ام ىلع مهسفتأ اوربص :لاق

 لس : :هلا مهمركأ نيح ةكئاللا مه تلاقف «هتيصعم نم هنع هاه ام

 . [٤۲:دعرلا] ( TY د رادلآ ىّبَّفَع معنف متربص مِ ہک

 4 تحلل أولمعو أورَبَص َنيِدّلأ» :ةيآلا هذه يف ‹«ليضفلا نع - ۳

 اولمعو > «لزالزلاو ءارضلاو ءاسأبلا ي 4 اورصإ :لاق :e دوهإ]

 .ءارسلاو ءاخرلا يق 4 تحلل

 ىتؤت الف «هراكملاو ربصلاب ترظح ةنحلا نإ :لاق ءءاطع نع ١-

 الف ‹تاذللاو تاوهشلاب تبعش منهج نِإو «هورکم وأ ربص باب نم الإ

 .ةذل وأ ةوهش باب نم الإ ىتؤت

 تنب ةليصح لسي يعازوألا تعم :لاق «يمعثخلا لاطب نع -۲

 «يناعد ةافولا هترضح امل :تلاق ؟لوقي كابأ تعم ام :عقسألا نب ةلثاو

 ذحأ مث «سمخلا E تیب اب :لاقف يدم لحاف

 ف يبا سا لک ۵ لرز لف :لاق هت ةریخس نع ۳

 هلام :اولاق !تکس م .(رفغتساف ملظو «رفغف ماظو «ركشف دف يطعأو

 0( [avere) 4 نده مهو سلامه كوا : :لاق ؟ےللا لوسر ا

 سسلا ف عناق ناو ماح يأ نياو هح ف يوقبلا هجرس :ردلا ف يطوي لاق ()

 ي يمشيملا لاق ٤/٤ ٠١. بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو ٠۳۸/۷ يناربطلاو ١
 .كورتم وهو ىمعألا دواد وبأ هيفو ۲۸٤/٠٠١: عمحلا
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 يام تاوللاو ريمحلا ةلاسر قاخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

 ءالبلا ىلع ندبو ءركاذ ناسلو «ركاش بلق :ةرخآلاو ايندلا ريخ يطعأ دقف

 . هلام الو هسفن يف انوخ هیغبت ال ةجوزو «رباص

 ناعيإلا نع ي هللا لوسر لئس :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع ٥-

 "«حامسلاو ربصلا» :لاق

 ٠۷۹/۷ طسوألاو ۱۳٣/۱۱ ریبکلا يق يناربطلا هاور ۲۷۳/٤: عمحجملا يف يمثيملا لاق (۱)

 دانسإب يناربطلا هاور :۲۸/۳ بيغرتلا يف يرذنملا لاق .حيحصلا لاجر طسوألا لاجرو

 ٤۹۳/١: يوادملا يف يرامغلا لاق ۳/.٩٠ ةيلحلا يف ميعن وبأ كلذك هحرحأ :تلق .ديج

 لاقو ٠١٤/٤ بعشلا ف يقهيبلاو ۳۷١/١ سودرفلا يف يمليدلاو .ديج هدانسإ

 .نسح :يطويسلا

 بعشلا ي يقهيبلاو ۳۸٠/۳ ىلعي وبأ هجرحأ رباح قيرط نم ءاج «حيحص ثيدح (۲)
 قيرط نمو ۱٦۷/١ ةبيش يبأ نباو 10۷/۲ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو ۷

 جيرخت يف يقارعلا لاق .السرم نسحلا نعو ريمعو تماصلا نب ةدابعو ةسبنع نب ورمع
 ربصلا :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ ظفلب دهزلا يف يقهيبلا هاورو 1۹٠١/٤: ءايحإلا

 لصف دقف ٦١/١ يرامغلل يوادملا عحار .حيحص هدانسإو .قلخلا نسحو ةحامسلاو

 ذيذل وأ ء«هلمحتت هيرك ىلع سفنلا سبح يأ :ربصلا ٠٠١٤. :مقرب ةحيحصلاو هيف لوقلا

 ينعي :ةحاسملا :ةياور ينو «ةحامسلا :ةياور يق «حامسلاو .بولطم حودمم وهو «هقرافت

 يف اه بيذعت ؛اهتافولأمو اهتاذل نع اهعطقو ءاهتاوهش نع سفنلا سبح نأل ؛ةلهاسلا

 بعص قشم تاينتقملا نم هريغو لام لا لذبو «نامبإلا لاصح ىلعأ نم كلذو «هللا اضر

 مظعأ نم دوبعملاب ةقث دوجلاف «قابلا وه هقفنأ ام نأ دقتعاو هللا دنع ام قثو نم ىلع الإ

 همر ميقلا نبا لاق .حماسملا ىلع رمألا ريسيت ةحامسلاو :يشكر زلا لاق «نامعبإلا لاصح

 كرتو «بحاولا لعف ىلع ربصلا :بجاولاف :ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقني ربصلا :هلل

 :مرحماو .هوركملا كرتو «بودنملا لعف ىلع ربصلا :بودنملاو .ةبيصملا لمحتو «مرحلا
 رفاك وأ قرغ وأ عبس وأ ةيح وحن ىلع ربصلاو «توع ىح لكألا كرت وحن ىلع ربصلا
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 هيلع باوثلاو وبلا ةلا هلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک

 حامسلا :لاق ؟حامسلاو ربصلا ام :هل لیق :لاق لا نع ۳٦-

 .هللا مراح نع ربصلاو للا ضئارفب

 ,اونيعتساو » :دهاجم نع -۷

 :ربلا باصأ هيف نك نم ثالث :لاق «هبنم نب بهو نع -۸

 .مالكلا بيطو «ىذألا ىلع ريصلاو «سفنلا ةواخس

 5 هللا لوسر يلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ئناه مأ نع -۹

 تلتَسَحلا وإ :لزنآ دقو ««هلک ریخلا يتمأل لرزنأ دق دق هللا ناف !يرشبأ» :لاقف

 ؟تانسحلا كلت ام «ىمأو تنأ يبأب :تلقف [٠«درمإ 4 تاّيَسلأ نهدي

 ال ريخ لزن دق هناف !يرشبأ» :لاقف «يلع لحد مث «سمخ ا تاولصلا» :لاق

 :هرکذ لج هللا لزنأ» :لاق ؟يمأو تنا يبأب وهام :تلق (هدعب رش

 وعر 2 ر

 يتم دز !بر اي :تلقف [٠٠٠:ماعنألا] 4 اًَهلاَتَمَأ رع هلق ةَتسحلاب ءاًجْنمو

 تبل ثخ لكك ن ليرس ند هلرنا نرم نیول لو :للا لزناف

 ر ص واس

 ‹يتمأ دز !براي :تلقف ٠٠ ةرسل] 4 كح أَم ةلبلس سس لک ی باتس عبس

: 
 .e :رمزلا] % ج باس رتب مخا ویلا یو اَمَتإط :هللا ا لرناف

f 

2t. 

 .تحاتحا اذإ هتليلح عامج نعو ءادح لكألا ةلق وحن يلع اصلا :هوركلاو .هلتقي

 .هکرتو هلعف نیب ريخ ام ىلع :حابملاو

 :ردلا يف يطويسلا لاق «رمع نبا ثيدح نم يورو ءىناه مأ نع هجرحخ نم ىلع فقأ م (1)
 ص
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 يلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق لط د يرعشألا ىسوم يبأ نع ٠-

 .(اضر ربصلا»

 نيقيلا ةقيقح :ميكحلا نامقل لاق :لاق «ناميلس نب رفاز نع -۱

 .ةينلا لمعلا ةقيقح و ء«ربصلا

 ةيشح :اكلا مرم نب ىسيع لاق :لاق ءرانيد نب كلام نع -۲

 ىلع ربصلا ناثرويو ءايندلا ةرهز نم نادعابي ؛سودرفلا بحو «هللا
 ةقشملا

 .عحر عزح نإو ور ىلإ هب تضفأ اهبحاص ربص نإف «ةبيقع

 و «اهميعن مودي ال ةناوحخ ايندلا نإ :لاق لظ د ءادردلا يأ نع ٤-

 ى

 يقهيبلاو هیودرم نباو ٥۰ ۰ هخیحص ي نابح نباو متاح يبأ نباو رذنملا نبا هج رح

 .۱۹۹/۳ بعشلا يف

 يق يمليدلاو ۲٤٠۷/٠١ خيراتلا يف ركاسع نباو ۲۹۲/۲ هرداون یف میکحلا هجرحأ (۱)

 ٠٠۸/٤ ضيفلا هفعضل يطويسلا زمرو ۲٠١ بيغرتلا يق نيهاش نباو ٠٠١/۲ سودرفلا
 هنإف ؛یولبلاب ذذلتلاو اضرلا ماقم ىلإ لوصولا باب حتفي ريصلاب ققحتلا ينعي :اضر ربصلا

 ثعاب طلستو ‹«تعمقناو سفنلا تنعذأ امهمو «ناطيشلا دنجو ةكئالملا دنج نيب عارص

 ضعب لاق .اضرلا ماقم كلذ ثروأ ؛ةبظاوملا لوطب ربصلا رسيتو «ىلوتساو نيدلا
 اضرلا مث ‹نيبئاتلا ةحرد يهو ىوكشلا كرت :هلوأ :تاماقم ثالث ربصلا :نيفراعلا

 .نيقيدصلا ةجرد هذهو هالوم هب عنصي ام ةبحم مث «نيدهازلا ةجرد يهو ءاضقلاب

 .ةحار ىلإ يأ (۲)
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 يلع باوللاو رجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 راو نو ا قب نیو یا فن وشو ایسا ر
 رجعي رومألا عئاجفل

 :لاثكا ىسيعل نويراوحلا لاق :لاق «يبيصنلا ناميلس يأ نع ٥-

 اولعجا :لاق ؟هتفرعمو ربصلا عاَمح كردن نأ انل فيك اهلا حور اب

 مكل ًامامإ هلا بات اوذحخُا مث < «ٰيکاوه يدي نيب اهلك رومألا يف مکمزع

 .مکنید يف

 راّمعبو «رساب 4 هلل لوسر رم :لاق ءرفعح نب هللا دبع نع ٦-

 اربص» :لب هللا لوسر لاقف ءهللا يف نوَذوُب مهو «راّمع ّمأو «رساي نبا

 . ةا مكدعوم ناف ؛رساي لآو رساي ابأ اي

 ناك لاحرلا نم ٌرصلا ناك ول :لاق «يشرجلا ةعيبر نع -۷

 .ربصلا يف الإ انشيع ريح اندجو لهو :كخ رمع لاقو ءًاعرك
 يسمع ينب نم ايشا لاق رع نأ شارح نب يمر نع <۸۳

 نع يورو «ةباصإلا يف ظفاحلا هلاق «ىنكلا يف دمحم وبأ مكاحلا هجرحأ «لسرم ثيدح )١(

 4۳۸/۳ مکاحلا هجرحأ .ةنجلا مكدعوم ناف !رساي لآو رامع لآ اورشبأ :ظفلب رباح

 يي يمثيما لاق .يهذلا هيلع هقفاوو «ملشم طرش ىلع دانسإلا حيحص :لاقو

 ميهاربإ ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو ٠١١/١ طسوألا يف يناربطلا هاور :۲۹۳/۹ عمجلا
 ٠٠٤/۳ خیراتلا يف بيطخلا هحرحخأ نامثع نع يور امك .ةقث وهو موقملا زيزعلا دبع نبا

 .تاقث هلاجرو ۳٠۴/۲٤ ریبکلا يف يناربطلا هاور :عمحا يف يمشيملا لاق ۲١۳/۱۱
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 يلع باوثلاو رببصلا ةلاسر قلثلا بيليلو صقنلا شاور بالك

 اتكلو «حارجلا مأو توملا هركن انلك :لاق «ورمع نب دايز نع -۹

 :لاق ؟ةعاجشلا ام :لاطبلل ليق :لاق «شايع نب ركب يبأ نع ٠-
8 2 

 ,ةعاس ربص

 نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ١-

 رسيلاب رسعلا جزماو حماسف كيلع تّدقعت رومألا ق حماس م اذإ

 ربصلا نم ىفّشأ هوركملل رأ مو ىقتلا نم ءالبلل وأ أ ملف

 يکبت يهو ةأرماب رم ي ينلا نأ ؛ههظ كلام نب سنأ نع -۲

 امو «ينع كيلإ :تلاقف ‹«(يربصاو هللا يقئا» :كب يبلا اه لاقف «ربق ىلع

 «هتتأف !توملا لثم مذحات إلك هللا لوسر هن :اه ليقف ؟يتبيصمب يابت

 «ةمدص لوأ دنع ٌربصلا» :لاق .كفرعأ ٣ ينِإ :تلاقف

 باوثلا ريثكلا :ربصلا .1۳۷/۲ ملسمو ۲٠٠١/١ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح )١(

 ةرثكلو ةبيصملا ةروف دنع يأ :ةمدص لوأ دنع .ليزجلا رحألا هيلع بترتي يذلا لماكلاو

 عقو هوركم لك يف ازاحم لمعتسا مث بلص ءيش يق برضلا مدصلا لصأو «ذعنيح ةقشلا

 ىلست مايألا لوطب نإف ؛رثكأ هيلع باوثلاف «دشأ ةبيصملا ةوق دنع ربصلا نأ :هانعمو .ةتغب

 اه ةتغب ةبيصملا ةأحافم نإف ؛ةيزرلا ةرارحو ةبيصملا ةدح رسكنتو «رمألا نوهيو «بئاصما

 تفعضو ءاهتدح ترسكنا ىلوألا ةمدصلل ربص نإف ؛هجعزتو بلقلا عزعزت ةعور
 راصو «ولسلا عقو ؛بئاصملا ىلع مايألا تلاط اذإ امأو .ريصلا ةمادتسا هيلع ناهف ءاهتوق

 .كلذ لثم هيلع رحؤي الف ءاعبط ربصلا
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر بانك

 .ربصو بستحا ةبيصم هتباصأ نإو «هركشو هللا دمح ريخ هباصأ نإ !نمؤملل
 (0D ةه س 8 ٤ ء

 (هيف ىلإ اهعفري ةمقللا تح «ءيش لك يف رجؤي نمؤملا

 دايز اموي يلإ سلج :لاق «هيبأ نع نمحرلا دبع نب بوقعي نع ٤-
 يه ام :لاقف ؟ءاشت ام :تلق !هللا دبع ابا اي :يل لاقف -شایع نبا ىلوم-

 امهنيب ام :لاق !رانلاو ةنجلا الإ يه ام هللاو ال :تلق ؟رانلاو ةنحلا الإ

 يسفنل هللاوف :لاق .دابعلا هلزاي لزام امهنيب ام :تلقف ؟دابعلا هلزاي لزام

 ربصلا نم ريح هللا يصاعم نع مويلا ربصللو «رانلا نع اهب ""نضأ سفن

 .راتلا يق لالغألا ىلع

 مهللا : لوقي الحر ل هبط رمع عم : :لاق « دعجلا يبأ نب ! لاس نع ٥-

 دیناسأب ۱۷۳/۱-۱۷۷ دما هاور ۰ عمخلا يف يمثيهلا لاق «حيحص ثیدح (۱)

 .هيف ىلإ اهعفري هتاكأ يف ىتح نمؤملا رجؤي لك يف :دازو ٠۷۹/١ طسوألا يف يناربطلاو
 .هتأرما يف ىلإ اهعفري ةمقللا تح هرمأ لك يف رجؤي :لاقو ۳٤١/۳-۲۸/٤ رازبلاو

 يف ءايضلا هححصو .رازبلا ديناسأ ضعب كلذكو حيحصلا لاجر اهلاجر دمحأ ديناسأو
 لجأ نم بئاصملا دبعلا ىأرل باجحلا فشك ول :يلازغلا لاق ۲۲۲/۳-۲۲۳ ةراتحملا
 لب ؛لاوحألا ضعب يف ناسنإلا كاله اببس ءايشألا زعأ يه يتلا نيعلا نوكت دقف «معنلا

 نينا اوناك ول نونمتي ادغ ةدحلملاف «هكاله اببس نوكي دق رومألا زعأ وه يذلا لبقعلا -

 «هيلع ايراج فيلكتلا ملق ماد ام دبعلاو :يوانملا لاق .هللا نيد يف مهوقعب اوفرصتب ملو
 بجي ةبيصمو ءاهب معنملا ركش هيلع بجي ةمعن نيب هنإف «هيدي نيب ةحوتفم ريخلا جاهنمف

 ,تاملا لإ هل مزال كلطرأ: هيأ وملعب رمأو ءاهبلع رصلا يلع

 .اهب لحب ي يأ (۲)
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
SISE ESSE SESS SEEGERS 

RIES 0 HES OES و ی 

 نإف ؟مكدحأ تكسي الأ :4 رمع لاقف .كليبس يف يدلوو يلام قفنتسا

 .ربص يلتبا نإو «رکش يطعأ

 نع عفر -هل كيرش ال دمحلا هلو- هللا نإ :لاق «نسحلا نع ٦-

 مه لحأو .نوقيطي ال امو «هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو «أطخلا ةمألا هذه

 ايندلا مهاطعأ :اسمخ مهاطعأو .مهيلع مرح ام اريثك ةرورضلا لاح يف

 هب مه ؛مهنم سفن بيط نع هوطعأ امف ءاضرق اهايإ مأسو ءاضرق
 هللا الإ هملع ملعي ال ام ىلإ «ضعض ةئامعبس ىلإ ةرشعلا «ةريثكلا فاعضألا

 اًضّْرَق هلا رضرقي ىذّلآ اذ م :العو لح هلوق كلذو «ىلاعتو كرابت

 اوربصف اهرك مهنم ذحأ امو «[٠«هةرتب] 4 ًةريثَ اًقاَعضَأ هل .ةفعضيَف اًتسح

 :قلك هلوقل كلذو «ىدهلا قيقحتو ةمحرلاو ةالصلا هب مهلف ؛اوبستحاو

 كىتلؤأ a > َنوُعِجَر هيلا آتو هلل ن اولاق ةبيصم مهغبتصأ 5إ دلا

 .[۷٠-٠ةرب]4 جر ودهم ٌہُهكتلؤأو ةمّحَرَو مهر نم ت ولص مهَيلَع

 ہئرکش نیل :هژانث لحج هلوقل كلذو «مهديزي نآ اورکش نإ :ةثلاثلاو

 بونذلاو اياطخللا نم لمع ول مهدحأ نأ :ةعبارلاو .[ سر 4 كّدديزال

 هلوقل كلذو «هتبم هل بحويو هيلع بوتي نأ ؛بات مث «رفكلا غلبي قح
 ۔[۲۲۲:ةرفل] 4 © نیرهطقملا بْعو نيبّوتلا بح هلا وإ :زعو لح

 دق ناك ؛نييبنلا عيجو مالسلا امهيلع ليئاكيمو ليربج اهيطعأ ول :ةسماخلاو
 ]1 :دغ] 4 مكل ٌبِجَتَسأ ج ینوعڏا :لوقي ثيح «ءاطعلا مم لزحأ

 سار عر

 ءاسأبلا ق نيربلصلآو :هلوق يق «محازم نب كاحضلا نع —- 0۷
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 هيلع باونلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 :ءارضلا امأو «رقفلاف :ءاسأبلا امأ :لاق [۷٠٠:ةرفبلا 4 سابا نحو ءارضلاو

 .لاتقلا نيح وهف :سأبلا نيح امأو «ضرملاف

 :هللا لاق ءربصلا الإ باوث هل لمع لك :لاق «نوع نبا نع -ە۸

 ا٠ :را 4 ج باح ربع مهرج نوُرّصلَا ینو اَمَِإو
 كيرأ الأ :4لط سابع نبا يل لاق :لاق «حابر يبا نب ءاطع نع =۹

 ل4 يبلا تتأ ءادوسلا ةأرملا هذه :لاق .ىلب :تلق ؟ةنجلا لهأ نم ةأرما

 كلف تربص نإ» :لاقف .ىل هللا عداف «فشكتأ ينإو «عرصأ ينإ :تلاقف

 نأ هللا عداف < «فشكتأا ينِإ :تلاق .(كيفاعي نأ هللا توعد تعش نإو ءةنجلا

 . ا اعدف .فشکتأ ال

 هب «ربصلا نم لضفأ دابعلا طعي مل :لاق «ةنييع نب نايف نع -

 .ةئحلا اولخد

 دقل :لوقي حلاص نب نسحلا تعم :لاق «یسوم نب هللا دیبع نع -۱

 للا عام ىلع ریا ايندلا مهنع اوعطق موق رصلا اذه نم بارتلا لحد

2 
 ت

 >: ينس متع نإ تّيَءَرَقَأ 3 :لاق ايندلا ريغ نآرقلا اذه محه نيبو

 a تروعتمُ اوئاك ام مهَنع ٰینْغأ ام جر نودعوي أ اوئاک ا ماج

 : هتارکسو تولا عاج اد :لاق م < رسح یکب ٠ r v-+ ۰1-1] ê٠ :ءارعشلا]

 .۱۹۹ ٤/(ملسفو ۲۱ ۲۰/٩ يراخبلا هجرحأ « حیخنص تیدح ()

 .ةريغتملا اهاوحأ يأ (۲)
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 هسلع باوثلاو ريبصلا ةلاسر

4058 

 .!هيلع ايشغم لام مث .ةذللاو ميعنلا نم هيف ناك ام ىقفلا نع نغي

 ءالؤه نم ىلتبم الحر تعم :لاق «لیعامسإ نب فلحخ نع -۲

 كل تددزا ام اغضم ينمستقتف ماوها ترمأ ول «كتزعو :لوقي ىنمزلا

 ناكو :فلح لاق .اضر الإ كتمعنو كنم كنعو ءاربص الإ كقيفوتب

 مهنم الحر تعم و :فلح لاق .هندب ةماعو هيلجرو هيدي عطق دق ماذجلا

 كاضر ينغلبي اربص يلع غ رفأف يربص فرعتل ينتيلتبا اإ تنك نإ :لوقي

 ىلإ اببس يل كءالب لعجتو ينرجأتو ينبيثتل ينتيلتبا اغإ تنك نإو .ينع

 كرابتحال ينتيأر ذإ يلع اهنم مظعأ كتمعن كدابع نم نمف «يب كتمحر

 لك يلوو ريخ لك لهأ تنأف «لاح لك ىلع دمحلا كلف ؟الهأ اه

 ىلتبم الجر تعمسو :فلح لاق .تام يشعلاب ناك املف :لاق .ةمعن

 لاق .ءالبلا نم يب ام ىلع ربصلا نم دشأ لاحرلا ننم ىلع ربصلا :لوقي

 :لاقف -يلع لبقأو- اموي لوقي يبراوجحلا دواد ناميلس ابأ تعمسو :فلح

 متغلب دق مكنأكف ربصلا اومنتغا :ءالبلا لهأ كباحصأل لق !ليعامإ ابأ اي

 ناکو نومیم ابا نکی مهنم لحرل كلذ تركذف :فلح لاق .هتدم

 ابًأ اي يه ام :تلق .اطورش ربصلل نإ !ليعامسإ ابأ اي :لاقف ءالقاع

 ؟ربصت نملو ؟ربصت فيك فرعت نأ :ريصلا طورش نم نإ لاق ؟نوميم

 صلخي نإ كلعل «هيف ةينلا نسحتو «كلذ يف بستحتو ؟كربصب ديرت امو
 كلذل تربطصاف ءالبلا اهب لزن ةميهبلا ةلزتم. تنأ انف الإو «كربص كل

 يه الو «تربصو تبستحاف اهب لزن ام تلقع يه الف «تأدهف اده مث

 .تركشو كلذ ىلع هللا تدمحف اهب ام ًأده نيح ةمعنلا تفرع
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ال !بويأ اي : اكا بويأل ليق :لاق «ميلس يبأ نب ثيل نع - 4

 «كمدو كمحل نم ةرعش لك ضب ام تملع دق ينإف «كريصب نبحجعت

 .تربص ام اربص كنم ةرعش لك عضوم تيطعأ ينأ الولو

 .رطفتي مث ءاسنلا يدث لاثمأ هب جرخي ناك« ”ةلكأ

 عبس ةلابز ىلع ىقلم ةا بويأ ثكم :لاق «نسحلا نع ٥-

 را :الاقف «نالجر هب رم تح «هشتآ ىلع كاسميف لجرلا هب ر ؛نینسس

 4 صل ینّسَم مو :لاق كلذ دنعف ؛هنم اذه غلب ام ةخاح اذ يروا ناک

 .[٣۸:ءاينال]

 تحرف اعيش بويأ نم تبصأ ام :سیلبإ لاق :لاق «دیبز نع ٦

 .هيلإ تغلبأ دق ينأ تملع هنينأ تعم اذإ تنك ينا الإ «هب

 «بويأ دسح نم عقتل ةدودلا تناك نإ :لاق «نسحلا نع -۷

 .!هللا قزر نم يلك :لوقيو «اهناكم ىلإ اهديعيف اهذحأيف

 لب يبلا اطا ليربج ىتأ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 :نهادحإ كيطعم هللا نإف ؛تاملكلا ءالؤهب وعدت نأ كرمأي كك هللا نإ :لاقف

 ,عجوي ام يأ (۱)

CG)هنم لکتأیف ما ي عقي ءاذ . 
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةلاسر

GO na O FFT OY Fea aT TET TET TE 
O ERODES ا 

 ىلإ ايندلا نم اجورخ وأ «كتيلب ىلع اربص وأ .كتيفاع ليجعت كلأسأ ينإ مهللا

 .'(كتمهر

 لوسر نم تعم :لاق بط ظذ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع - ٩۹

 ءافافک هقزر لعجو «ملسأ نم حلفأ دق» :هتوحم هتظفح املف ءاثیدح ل هللا

 5 كلذ ىلع ربصف

 ريصلاب اهنم جرخاو ءايندلا
 تيأر اذإف «هل ربص ال اريصب تیيأر تعش اذإ :لاق «نسحلا نع -۱

 رظن :لاق «يبأ انثدح :لاق «يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع -۲

 ل جرف جرمف روما ناک لق ہک ر ل اسوا نا ج

 مكاحلا هححصو ٠٠٤/١. سودرفلا يف يمليدلاو ۲۹۳/۱ طسوألا ین يناربطلا هجر (۱)

 .۲۰۲/۳ نابح نباو ۱

 .هاتآ اج هللا هعنقو .كلذ ىلع ربصف :لدب نكلو ۷۳٠/۲ ملسم هحرحأو ۲
 كيلع ةمعنلا مامت نم :مكحلا يف لاق ءهيغطي الو هلغشي ال هتيافك ردقب يأ :افافك هقزر

 :لاقف .ىنغلا ىلع رقفلا لضف ىلع هب لدتساو .كيغطي ام كعنيو كيفكي ام كقزري نأ

 .افرش هب یفکو هحالفب ربحأو ءافافک هشیع ناک نم ي يلا طبغ دق

 ٠١٤١/۷. بعشلا يف يقهيبلا هحرحأ «لسرم ثيدح (۳)
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةناسر قلخلا بيذهنو صفتلا ةضاير بانك

SESS ESS EGE O GK 

 ری اترسالکو رسا حرفا باب اش
 رمألا هدعب يتأي رمألاو هلاح ىلع ىقبيال رهدلاو

 رشلاو ريحا اهيللع نفي يتلا يلايللا هينفت هركلاو
 رهشلاو مويلا اهيف عرسي هلاح نم لاح یقبی فیکو

 كش وي :لاق ةا مرم نب ىسيع نأ انغلب :لاق «هللا دبع نع ٤-

 .!ءالبلا ىلإ ءاحرلا رحافلابو ءءاحرلا ىلإ ءالبلا رباصلاب يضفي نأ

 ال ارمأ متيأر اذإ» :لک هللا لوسر لاق :لاق هل ةمامأ يأ نع -0

 5 مرغی يللا وه نوک تح اوریصاف اوری ن نوعیت

 تاذ لَ هللا لوسر ىكب :لاق «ةميكح يأ نب ةمصع نع -1

 نم نوقلي امو يتمأ رخآ تركذ» لاق ؟كاكبأ ام !هللا لوسر اي :ليقف «موي

 .'(نیدیهش رجأ هلو ةمايقلا موي ءيج مهنم رباصلاف ءءالبلا

 «ةراختسالا رثكي ناك الجر نأ ؛ ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۷

 .؟ةيفاع يف ينترختسا اله «مئازعلا لهأ نم نكت م اذإ :نالف يدبعل لق

 لماكلا يف يدع نباو ۱۳۹/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٦٤/۸ ريبكلا يف يناربطلا هحرحأ )١(
 .فيعض وهو نادعم نب ريفع هيف ۲۷١/۷: عمحلا يف يمثيملا لاق ٥

 .هجرخ نم ىلع فقأ ملو .مهق نب ساهنلا فعضل ؛ فيعض وهو «لضعم هدانسإ (۲)
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ہكاطعأ اک هللا نإ :ءاملعلا ضعب لاق :لاق «ةنييع نبا نع -۸

 مكسفنأ اهب ةبيط اهومتيطعأ نإف ءاضرق اهومكلأسو ءاضرق ايندلا

 «كلذ نم رثكأ ىلإ ةئامعبسلا ىلإ ءرشعلا ىلإ ةنسحلا نيب ام مكل فعاض

 ةالصلا مكل ناك« متبستح ةحاو عتربصف «نوهراك متنأو مكنم اهذحأ نإو

 .ىدهلا مكل بحوأو ‹«ةمحرلاو

 يف :لوقي ةنيدملاب خيش ناك :لاق «يريبزلا عفان نب هللا دبع نع -۹

 .نينمؤملا "لئوم هيلإو «ىوقتلا عماوح ريصلا

 .لقعم ربصلا :لاق دهاج نع ٠-

 امك ريصلا ىلإ نمؤملا جاتحي :لاقي ناك :لاق «نایفس نع -۱

 .بارشلاو ماعطلا لل جاتحي

AYىلع يب درو هنأك مونلا يف تيرا :لاق «يميتلا مي ميهاربإ نع -  

 .نيمظاكلا نم تنك و تربص اع. ؛قس او برشا :يل ليقف «رهن

 «جاجحلا نجس يميتلا ميهاربإ لحخدأ امل :لاق «ميمت نب ديزي نع -۳

 :لاقف ءاعيمج نودعقيو اعيج نوموقي «لالغألا يق نينرقم اموق ىأر

 الهأ مكآر دق هللا نإ !هئالب يف هتمعن لهأو !هتمعن ف هللا ءالب لهأأ اي

 نم : :لاق ؟هللا كمحر تنأ نم :اولاقف .هل اوربصت نأ الهأ هورأف «مكر بتحب

 .!انعضوم نم جرخن نأ بحن ام :اولاق .مكب لزن ام لثم ءالبلا نم رظتني

 ًاجلم يأ (۷)
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 هيلع باوثلاو ريصلا ةلاسر قلخلا تيذيتو سفنلا ةضاير باتك

 دسوتم وهو- لب هللا لوسر ىلإ انوكش :لاق 4ظ بابحخ نع ٤-
 ههجو ارمحم سلجف ؟انل رصنتست الأ :انلقف -ةبعكلا لظ يف هلل دربب
 ءاجي غم «ضرألا يف هل رفحيف «لجرلا ذخؤي مکلبق ناک نم ناک دق» :لاقف

 ام ديدحلا طاشمأب طشمي وأ «هنيد نع هفرصي ام «هسأر قوف عضويف راشد

 قح رمألا اذه هللا نمتيلو «هنيد نع هفرصي ام «بصعو مظع نم همحل نود

 «همنغ ىلع بئذلا وأ هللا الإ ىشخي ال «تومرضح ىلإ ءاعنص نم بكارلا ريسي

 .'(نولجعت مکنکلو

 وهو لل هللا لوسر تيتأ :لاق هلظ ترألا نب بابح نع ٥-

 ىلع وعدت الأ :تلقف «هسأر تحت هءادر دسوتم «ةرجش تحت عجطضم

 ققح «ههحو فرصف ؟اننيد نع انودري نأ انيشحخ دق نييذلا موقلا ءالؤه

 !سانلا اهيأ» :لاقف ءةثلاثلا يف سلحج م .هل لوقأ كلذ لك ءاثالث كلذ لعف
 ىلع راشنملا عضويل مكلبق نينمؤملا نم لجرلا ناك نإ هللاوف ءاوربصاو اوقتا

 ىلاعتو كرابت هللا نإف ؛اوربصاو هللا اوقتاف «هنید نع دتری ال «نانثاب قشیف هسأر

 . کل عناصو مكيلع حتاف

 :ةيآلا هذه زيزعلا دبع نب رمع الت :لاق «دیز نب يلع نع ٦-

 4 ابيب كمر ناو نوروصَتأ ةف رخل مضغ القو

 .اوربصاف ةنتف ضعبل مكضعب لعح رع لاقف ا ٠ :ناقرفلا]

f ١ 

 ٠١۲۲/۳. يراخبلا هجرحأ «حيحص تیادح 0(

 ٤١١/۳. مكاحلا هححصو ٠٠/٤ طسوألاو ٠١/٤ ريبكلا يق يناربطلا هج رح )۲(
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 هيلع باوذلاو رببصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةشاير نك

 عيطتست ال ارمأ تيأر اذإ :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع -۷

 .للا جرف رظتقاو ربصاف «هریغ
 دابعلا رومأ سأر هللا لعح :لاق «ميركلا دبع نب حلاص نع -۸

 .ربصلا كلذ ىلع مهيوقمو ءلمعلا مهقئاسو «ملعلا مهليلدو «لقعلا

 دش يه ةملكلا ىلع ربصأل ينإ :لاق هه صاعلا نب ورمع نع -۹

 نم فوختلا الإ اهيلع ربصلا ىلع ينلمحي ام «رمجلا ىلع ضبقلا نم يلع

 .اهنم رش یرحأ

 بئاغر دبعلا نهب كردي ثالث :لاق بف نيصح نب نارمع نع -۰

 .ءاخرلا يف ءاعدلاو ءءاضقلاب اضرلاو ءءالبلا دنع ريصلا :ةرحخآلاو ايندلا

 ام اعيش لوقي ليَ مساقلا ابأ تعمم :لاق 4ظ ءادردلا يبأ نع ١-

 ثعاب ينإ !ىسيع اي :لاق ىلاعتو كرابت هللا نإ» :لاق ءاهدعب الو اهلبق هتعم

 نوهركي ام مهباصأ نإو ءاوركشو اودمح نوبحب ام مهباصأ نإ «ةمأ كدعب نم

 .'«يملعو يملح نم مهيطعأ ءاوربصو اوبستحا

 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو رازبلاو ٠٥۰/٦ دمحأ هاور : ٠ شا ي يشيل لاق (۱)

 ةرسيم نب ديزي سبلح يبأو راوس نب نسحلا ريغ حيحصلا لاحر دمحأ لاجرو ۳
 لئاسولاب ةصتخم ةمأ هذه :يذمرتلا ميكحلا لاق ٠۹4/١. مكاحلا هححصو .ناتقث امهو

 هللا لوت «تايالولا نم ةظوفحم «تايادهلاب ةبرقم «تاماركلاب ةوبحم «ممألا نيب نم

 راربأ ءاملع ءاملح :ليجنإلا يقو «نمهحرلا ةوفص :ةاروتلا يف نومسي مهبيدأتو مهتياده

 .ءايبنأ هقفلا نم مهنأك «ءايقتأ
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاس قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 نب نسحلا لحر ىأر :لاق «يرصبلا يدزألا دمحم يبأ نع ۲١-

 يل رفغ :لاق ؟كب لعف ام :لاقف «تام ام دعب مونلا يف ةبدن نب بيبح

 .ايندلا يف رقفلا ىلع يريصب
1 

 نم ةبزع ىلإ ثعب هل رمع نأ ؛شارح نب يعبر نع -۳
 ‹ةيلهاجلا يف سانلا متلتاق مكنإ :لاقف .سبع ينب نم خايشأب ياف «ضرألا

 مدحو لبإلا يأف :لاق .رمحلا تيمكلا :اولاق ؟ررصأ متدحو ليخلا ياف

 :اولاق ؟ربصأ متدحو ءاسنلا يأف :لاق . داعجلا رمحلا :اولاق ؟رصأ

 م ءربصلاب :اولاق ؟سانلا نوبلغت متنك مب :لاق !طق ةبيرغ انيف تربص ام

 .انل اوربص ام مهل انربص الإ اموق قلن

 انأو تحرح :لاق «ءامكحلا ضعب ينثدح :لاق «يعازوألا نع ٤-

 انا اذإ ءرصم شیرع نود وأ «رصم شیرعب تنک اذإ تح «طابرلا دیرأ

 :لوقی وه اذإو «هرصبو هالحرو هادی تبهذ دق لحر اهیف اذإو «ةلظع
 ‹«كقلح رئاس ىلع كلضفك «كقلح دماحم يقاوي اده كدمحأ ينإ مهللا

 مأ هملعأ «هنلأسأل هللاو :تلقف !اليضفت تقلح نمم ريثك ىلع ينتلضف ذإ

 «مالسلا يلع درف «هيلع تملسف «هنم توندف :لاق .؟اماهإ همهلأ

 ملع هنم يدنع ناک ن :لاق ؟هب ينربختا ءيش نع كلئاس ينإ :تلقف

 .دعتبا ذإ :ءيشلا بزع نم (۱)

(Y)ىوتلاو ضبقتو عمتحا يأ :هریغو رعشلا دعحج . 

 .داهجلل رغثلا يف ماقمللا وه (۳)
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر

 يأ ىلع مأ ؟اهيلع هدمحت همعن نم ةمعن يأ ىلع :تلقف .هب كتربحأ

 :لاق ؟يب عنص دق ام یرت سيلا :لاق ؟اهیلع هرکشت هلئاضف نم ةليضف

 رمأو «ينقرحأف اران ءامسلا يلع بص هللا نأ ول هللاوف :لاق !ىلب :تلق

 ام ؛يب تفسخف ضرألا رمأو «ينتقرغف راحبلا رمأو «ينترمدف لابجلا

 ينب «ةجاح كيلإ يل نإو «!ارکش الإ هل تددزا الو ءابح الإ هل تددزا

 ذنم هتدقف دقو «يراطفإ دنع ينمعطيو « يتالص تقول يندهاعتي ناك يل

 ىلإ ةبرقل دبعلا اذه ةحاح ءاضق يف نإ :تلقف ؟يل هسحت له رظنا «سمأ

 انأ اذإ «لامر نم نابثك نيب تنك اذإ تح «هبلط يف تحرخف :لاق !هللا

 فيك !نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :تلق ة :لاق !هلكأي مالغلا سرتفا دق عبسب

 «هتيتأف :لاق !؟توعب ال ربخلا هربحأف قيفر هجو نم حاصلا دبعلا اذه يتآ

 ؟هب ينربختأ ءيش نع كلئاس ينإ :تلقف «مالسلا يلع درف «هيلع تملسف

 هللا ىلع مركأ تنأ :تلق :لاق .هب كتربخأ ملع هنم يدنع ناك نإ :لاق

 «ينم هللا ىلع مركأ ناك ا بويأ لب :لاق ؟3كلا بويأ مأ ةلزام

 شحوتسا ىح «ربصف هالتبا سيلا :تلق :لاق .ينم هللا دنع ةلزام مظعأو

 نإف :لاق .ىلب :لاق ؟قيرطلا رارمل اضرغ راصو هب سنأي ناك نم هنم

 اذإ ىح «هبلط يف تحرح «ينتربحأ ام هتصق نم ينتربحأ يذلا كنبا

 :لاقف !هلكأي مالغلا سرتفا دق عبسب انآ اذإ ؛لامر نم نابثک نیب تنک

 .تامف ةقهش قهش م .ايندلا نم ةرسح يبق يف لعجي مل يذلا هلل دمحلا

 .؟هنفدو هنفكو هلسغ ىلع يننيعي نم .نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :تلق :لاق
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 .طابرلا نوديري مهلحاور اوثعب دق بكر ب انا اذإ «كلذك انأ امنيبف :لاق

 يذلاب مهتربحأف ؟اذهو تن ام :اولاقف «يلإ اولبقأف «مهيلإ ترشأف :لاق

 باوثأب هانفکو «رحبلا ءاع هاناسغف مهلحرأ اونشف :لاق .هرمأ نم ناک

 .كلت هتلظم يف هانفدو «مهنيب نم هيلع ةالصلا تيلوو «مهعم تناك

 ىضم املف «هب اسنأ ةليللا كلت هتلظم ين تبو «مهطابر ىلإ موقلا ىضمو
 بايث هيلع «ءارضحخ ةضور يف يحاصب انأ اذإ «هنم يقب ام لثم ليللا نم

 :تلق .ىلب :لاق ؟يجحاص تنأ سيلا :تلقف !يحولا ولقي امئاق «رضح
 م ةحرد ىلع نيرباصلا نم تدرو :لاق ؟ىرأ ام ىلإ كريص يذلا امف

 يل لاق :يعازوألا لاق .ءاحرلا دنع ركشلاو ءءالبلا دنع ربصلاب الإ اه ولاني

 «ربصف هالتباو «هالاو ؟يلولا اذه نم ركنت امو !ورمع ابأ اي :ميكحلا

 هنع تكحضو «لابحلا راطقأ هيلع “تنح ام نأ ول هللاو «ركشف هاطعأو

 «هقلخ نم قلح ىندأ هللا هاطعأ «راهنلاو ليللا هيلع ىتأو «راحبلا فادصأ

 ءالبلا لهأ بحأ تلز ام :يعازوألا لاق .اغيش هكلم نم كلذ صقن ام

 .!ثيدحلا اذهب ميكحلا ينثدح ذنم

 دقو ةيسداقلا موي لحرب اورم :لاق «ميهاربإ نب دعس نع ٥-

 مهّلع ها من نيلام :لوقیو كحضي وهو «هالحرو هادي تعطق

 4 2 اًقيفر كلوا َنسَحَو نيحلصلاو ءآدهشلاو َنيقيدصلاو نيلام

 .راصنألا نم ؤرما :لاق ؟هللا كمر تنأ نمم :ليقف ۲۹اس

 .تفطع يأ (۱)
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 هيلع باوذلاو ردصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضابر بانک

 ضعب يف هدي تبيصأ ناحوص نب دیز نأ ؛دمحم نب ماشه نع ٦-

 ام :هموق نم لحر هل لاقف «” بحخشت ءامدلاو مسبتف «قارعلا حوتف

 ماب "هفدرأفأ «هيلع هللا باو هنوه لح ملأ :ديز لاقف !مسبت عضوم اذه

 ةيزع يمسبت يلو ؟هعم تئافل "ةكيرد الو «هيف ىودح ال يذلا عزجلا

 .ينم هللاب ملعأ تنأ :لحرلا لاقف .نينمؤملا نم نيستؤملا ضعبل

 يف “هبصق رثن دقو ةماميلا موي لحرب رم :لاق «رعسم نع -۷

 وأ حمر ديق وندأ يلعل هنم يلإ مض :هب رم نم ضعبل لوقي وهو «ضرألا

 .!هللا لیبس يف نير

 : طط جاجحلا لاق :لاق «هيبأ نع شايع نب رکب يأ نع “~۹۸

 نإو «كنلتقأل يل تولح نإ هللا تدهاع دقف «يناس :لاق .ينقدصا

 ؟كلملا دبع يف كلوق ام :لاقف .نقدصأل ينتلأس نإو «نربصأل ينتبذع

 تألم دقو «هاياطح نم ةغيطحخ تنأ لحر نع ينلأست !كهفسأ ام :لاق

 ءيش كنيبو ينيب تلاح ةرم :لاق ؟كل تولحخ لهف :لاق ؟اداسف ضرألا

 :لاق ءاهيلع ربصت الف :ةثلاثلا امأ تفرع دق ينأک :لاق .كنم ينعنم

 :لاقف «ءاج مث «ءيش لکب هبذعف :لاق !دعم اي كنود :لاق .هّللا ءاش ام

 .ليست يأ (۱)

 .هعبتأ يأ (۲)
 .كردي ال هعم تاف ام يأ (۳)

 .ىعملا وهو بصق عمج )٤(
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 هيلع باوثلاو ربصلا اسد قلخلا بيذيتنو سفنلا ةضاير باتک

 همأ ىلع عضوف :لاق .خأو مأ :اولاق ؟ميمهح هلأ :جاجحلا لاقف لابي اس

 .اهلتقف :لاق .يربصا «يربصا !همأ اي :طيطح لاقف وهدا

 سرح نم ناك و - هيبأ نع ركذي يفقثلا دي نب هللا دبع نع -۹
 :لاق «بذعيل هب رمأ «جاجحلا هملکف طيطحب يأ امل :لاق -جاجحجلا

 كيف هب ينرمأ يذلا تملع دق !طیطح ای :لاقف « هباذع بحاص هجر حاف

 ف هعيطت تنأ !كمأ كتلك :طيطح هل لاقف ؟هل تددعأ اذامف ءريمألا

 كل ابتف «ةرحآلاو ايندلا رسح نمم تنأ !هايندب كترحآ عيبتو هللا ةيصعم

 املف ؟كيف هب ينرمأ ال طيطح اي كلذل تددعأ ام :لاق !رهدلا رحآ

 ةلمكت هيلع هللا دعو ام كلذل تددعأ «كمأ كتلكث :لاق «هيلع رثكأ
 هللا ءاضق يق ذفني تح ريصلا كلذل هللاو تددعأ «باسح ريغب روحألا

 نأ برق اذإ ىح «ةملكب سبت امف باذعلا عاونأب بذعف :لاق .هردقو

 اولعجف «سانلا هيلع عمتجاف «ةلبزم ىلع هب يمرف جرحأ هسفن جرخت

 الو اهب هيتفش كرحي لعجف هللا الإ هلإ ال :لق !طيطح اي :هل نولوقي

 .هسفن تضاف مث «مالكلا نيبي
 هللا دبعي ناک «بيقع هل لاقي ناک الحر نأ ؛نسحلا نع ۰

 ناکو «تالثلاب سانا بذعی لحجر نامزلا كلذ ي ناکو «لبحج ىلع
 .بيذعتلل قاسلا امهب رصعي ناتبشح (۱)

 .مالكلا لقأ :سبتلا (۲)

 .ةبوقعلا :ةلثملا (۳)
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 يلع باوللاو ردصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا اک

 بحوأ ناك هللا یوقتب هترمأف اذه ىلإ تلزن ول :بیقع لاقف «ارابحج

 :رابجلا هل لاقف .هللا قتا !اذه اي :هل لاقف ءلبجلا نم لزنف .يلع

 نم دحأ هب بذعي م اباذع كنبذعأل ؟هللا ىوقتب ينرمأي كلم !بلك اي

 املف «خلسف «يح وهو هسأر ىلإ همدق نم خلسي نأ هب رمأف :لاق .نيملاعلا

 نزحلا راد نم كحرحأ ربصا !بيقع :هيلإ هللا ىحوأف «ةنأ نأ هنطب غلب

 ههحو ىلإ خلسلا غلب املف .ةعسلا راد ىلإ قيضلا راد نمو «حرفلا راد ىلإ

 ‹«يضرأ لهأو يئام” لهأ تيكبأ !بيقع :هيلإ هللا ىحوأف «حاص

 باذعلا مهيلع نبصأل ةثلاثلا تحص نفل «يحيبست نع يتكئالم تلهذأو

 .باذعلا هموق ذخأي نأ ةفاخم ؛ههحجو خلس ىتح ريصف .ابص

 رمألا نع لئس هنأ ؛ ضايع نب ليضفلا نع يقرلا ديزي يبأ نع ١-
 معنف يليئارسإلا رص امك تربص نإ :لاق مث «كلذب رمأي ملف يهنلاو

 :اولاقف «اوعمتجاف «رفن ةئالث ناك :لاق ؟يليئارسإلا ناك فيك و :هل ليق

 انم دحاو هيتأي :اولاق مث -مهكلم نونعي- لعفيو لعفي لحرلا اذه نإ

 هرمأف «هيلع لحخدف «مهنم دحاو بهذف .هاهنيو هرمأيف رسلا يف هب ولخيف

 :الاقف «نيرحآلا ربخلا غلبف .سبحف هب رمأف !؟انهه كارأ الأ :لاقف «هاهنو

 كرمأف لحر كءاح !اذه اي :لاقف ءامهنم دحاو هءاجف .بحو نآلا

 لعفأ ال ينإ امأ !؟هبحاص الإ كارأ ال :لاقف .سبحف هب ترمأف «كاهنو

 :لاقف «ثلاغلا ىلإ ربخلا ءاجف «لتق ىتح برضف «هب رمأف هب تلعف ام كب

 «هتسبحف كاهنو كرمأف لحر كءاح !اذه اي :هل لاقف هاتأف .بحو نآآلا
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 ال نإ امأ ؟هبحاص الإ كارأ الأ :لاقف «هتلتق تح هتبرضف رحآلا كءاحجو

 يق ضرألا يف هنذأ يق دتو برضف هب رمأف .هب تعنص ام كب عنصأ

 «ءيشب ملكتي نأ ىلع هودارأف «هتحت نمو هقوف نم سمشلا رحو «سمشلا

 ول مكدحأو :مهضعب لاق :ديزي وبأ لاق «ىبأف -كلملا ىلإ راذتعالا هبش يأ-

 .كءادف هللا ينلعج :لاقل «ھتنا

 مث ءهلجرو لحجر دي عطق جاجحلا نأ ؛كرابملا نب هللا دبع نع - ۲
 «ةنيفس ىل لمحف :لاق .هباب ىلع بلصيف ةفوكلا ىلإ لمحي نأ هب رمأ

 :لاقف «ةشخشح عم هنأك لحر مهيف ناكو «ةفوكلا اوبراق اذإ ىقح

 يقلت نأ فاخنف «كبلصب هيف انرمأ يذلا عضوملا اذه :اولاق ؟مكلام

 وأ يدي ىلع عقيل بابذلا نإ هللاوف !يسفن يقلأ انأ :لاق .ءاملا يف كسفن

 :وعدي هوعمو :لاق .يسفن ىلع نيعأ نأ ةفاخم هكحأ نأ هركأف يلحر

 لعحأ نأ كب ذوعأو !كسأب ىلإ سانلا سأب نم رفأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا

 مهللا !ق ريح الو اريح يف سانلا ىري نأ كب ذوعأو !كباذعك سانلا ةنتف

 .!ديرت امل لاعف كنإ «يب هلعفاو اريح يب درأ

 ابأ اي :لاقف ""رارطلا لهأ ضعب هلأس «هبنم نب بهو نع- ۴۳

 مترظن ول متنأ :لاق ؟هيف نحن ام دشأ باذع وأ ءالبب تعم” له !هّللا دبع

 !رانلا دنع ناحدلا لثم هيف متنأ ام نأكل ءالح ام ىلإو هيف متنأ ام لإ

 .كلذ هل لاقل لوؤسم وأ كلم هرجز ول يأ )١(

 .مهلحجرأو مهيديأ ةعوطقملا :هلعل (۲)
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 هدلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضادر بانك

 كلم ىلإ اه نينب ةعبسو «ةراس :امط لاقي ليئارسإ ينب نم ةأرماب يتأ :لاق

 محل هيلإ برقف «مهربكأ اعدف .ريزانخلا محل لكأ ىلع سانلا نتفي ناك

 رمأف !ادبأ يلع هللا همرح اعيش لكآل تنك ام :لاقف .لك :لاقف «ريزتخ ا

 «هيلي يذلاب اعد مث .هلتق تح اوضع اوضع هعطقو «هالجرو هادي عطقف هب

 نم ردقب رمأف .يلع هللا همرح اعيش لكآل تنك ام :لاقف .لك :لاقف

 يذلاب اعد مث .اهيف هاقلأ تلغ اذإ تح «تيلغأ مث ءاتفز تعلمف «ساحن

 ايش لكآ نأ نم هللا ىلع نوهأو لقأو لذأ تنأ :لاقف .لك :لاقف هيلي

 نأ دارأ ؟يايإ همتشب دارأ ام نوردت :لاق «كلملا كحضف .يلع هللا همرح

 رمأ مث «هقنع دلج زجف «هب رمأف .كلذ هنمطخيلو «هلتق ق لجعأف ينبضغي

 دحاو لك لتقي لزي ملف ءاخلس خلسف .ههجوو هسأر دلج خلسي نأ هب

 هيلإ تفتلاف «مهرغصأ يقب تح «هيحأ لتق ريغ «باذعلا نم نولب مهنم

 يلحاف اذه كنباب يقلطناف «تيأر امم كل تيرأ دقل :اه لاقف «همأ ىلإو

  تلخف .معن :تلاق .كل شيعيف ةدحاو ةمقل لكأي نأ ىلع هيديرأو هب

 «قح كتوحخإ نم لحر لك ىلع يل ناك هنأ ملعا !ينب يأ :تلاقف «هب

 «نيلوح نيلوح مهنم لجر لك تعضرأ ينأ كلذو «ناقح كيلع يلو

 يته رو كفعضل- كتعضرأف «كب تسفنف «لمح تنأو كوبأ تامف

 امل كيلع يقحو هللاب كلأسأف ؛ناقح كيلع يلف «لاوحأ ةعبرأ -كايإ

 ةمايقلا موي كتوحخإ نيفلت الو «كيلع هللا مرح امن اعيش لكأت ملو تربص

 فاحأ تنك اغنإف كنم اذه ينعم أ يذلا هلل دمحلا :لاقف .مهعم تسلو
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 «كلملا ىلإ هب تءاج مث .يلع هللا مرح ام لكا نأ ىلع ينيديرت نأ

 :لاقف «لكأي نأ كلملا هرمأف .هيلع تمزعو هتدرأ دق ءاذ وه اه :تلاقف

 :مهمأل لاقو «هتوحإب هقحلأو «هلتقف .يلع هللا همرح ايش لكآل تنك ام

 كب عنصأ مث «ةمقل يلكف !كحيو «مويلا تيأر ام كل يثرأ ي يندجأل ينا

 يدلو لكث عمجأ :تلاقف .هب يشيعت تببحأ ام كيطعأو «تعش ام

 ام ايش لكآل تنك امو «كلذ تدرأ ام مهدعب تييح ولف ؟هللا ةيصعمو

 اهينبب اهقحلأو ءاهلتقف .ادبأ يلع هللا مرح

 ىلتبم لحر ىلع تلحد :لاق «يلزاغملا نمحرلا دبع يأ نع - ٤

 دحأو «هب ينالتبا ام رثكأ هتيفاع دحأ :لاق ؟كدحج فيك :تلقف «زاجحلاب

 ؟اديدش املأ هيف تنأ امل دحجأ :تلقف .اهيصحأ نأ نم رثكأ يلع همعن
 ربصلا لهأ يديس هيلع دعو ام يب ام ملأ نع يسفنب الس :لاق مث «ىكبف

 ءايلم ثكمف «هيلع يشغ مث :لاق .ريسع موي ةدش يف روحألا لامك نم

 اماقم ةمايقلا يف ادغ هللا دنع ربصلا لهأل نأ بسحأل ينإ :لاقف «قافأ م

 هللا نع اضرلا نم ناك ام الإ «ءيش لامعألا باوث نم همدقتي ال افيرش

 .زعو لح

 نم يبارعأل زاجحلا لهأ نم خيش يومألا رفعج وبآ دشن دشن ٠١
 ٠ :ةرذع

 عناق وه نم هللا دابع ريخف هقزرب عنقاو هللا ىوقتب كيلع
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير ابات

 اهب عمط الو ايندلا كهلت الو

 فرتعاو بان ام تابون ىلع اربصو

 مهربصب اوزجي ربصلا لهأ رت ملأ

 هدنع هللا ةمعن يف نكي مل نمو

 هيعس بيحخو ايندلا يف عاض دقف

 :شیرق نم لحجر يندشناآ - ۰٠

 لل ركشلاو قلاخلل قلحخملا

 ىقتلا ضحمو ربلا صلاحخو

 عماطملا اهيف رورغملا كلهأ دقف

 عزاحو روبص دبع يوتسي امف

 عماسو ءار هللاو اوربص ا

 علاضألا هيلع اموی توح ام یوس

 رباصلل قداصلا عرولاو

 .ةعاس ربص يف ريخلا ناسنإلا بيصي امنإ :لاق «نسحلا نع - ۷

 نمؤملاب ءالبلا لازي ام» :لاق يب هللا لوسر نأ ؛ههط ةريره يأ نع -۸

 .(ةفيطخ نم هيلع امو ةمايقلا موي هللا ىقلي ىتح هدلو ينو هدسج يف ةنمؤملاو

 ىعدي نم لوأ» :#4ب هللا لوسر لاق :لاق د سابع نبا نع -۰۹

 9 (ءارضلاو ءارسلا ىلع هللا نودمحي نيذلا ةنحلا ىلإ

 هحيحص يف نابح نياو ٠۲/٤ يذمرتلاو ۲۸۷/۲ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح )١(

 ۳١۰/۲. مکاحلاو ۱۸۷-۷

 يق يقهيبلاو ۱۸١/١ ريغصلاو ۲٠٠/۳ طسوألاو ۱۹/۱۲ ریبکلا يف يناربطلا هجرحأ (۲)

 1۸1/١. مكاحلا هححصو ۹١/٤ بعشلا
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر ٠ قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير بانک

 4 ليمج رصف :لوق يف هعفر «ةلبج يأ نب نایح نع - ۰

 2 (هیف یوکش ال ربص» :لاق ۸:دو

 نم يتأي ربصلا» :4 هللا لوسر لاق :لاق بلك ةريره يبأ نع ١١-

 . (ةبيصملا ردق ىلع دبعلا هللا

 ام :انلقف ك هللا لوسر ىكب :لاق «ةميكح يأ ةمصع نع ۲١-

 ؛ءالبلا نم نوقلي امو يتمأ رخآ تركذ» :لاق ؟هللا لوسر اي كاكبأ يذلا

 "۲ نیدیھش رجأ هلو ءيجي مهنم رباصلاف

 هباصأ ام هلل دبعلا فارتعا ربصلا :لاق «ريبح نب ديعس نع ٣٣٠

 ىري ال دلجتم وهو لحرلا ع زجي دقو .هباوث ءاجر هللا دنع هباستحاو «هنم

 .ربصلا الإ هنم

 .!اهلبق هلثم ةبيصملا هبيصت موي نوكي نأ :لاق ؟ربصلا ىهتنم ام

 .!وه نم فرعي ال موقلا يف ةبيصلا بحاص نوکی نأ :لاق [ه:جراملا]

 ريرح نباو ربصلا باتك يق ايندلا يبأ نبا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق «لسرم ثيدح )١(

 .۲۱۱۲/۷ متاح يبا نباو رذنملا نباو ۱۹۲
 يقهيبلاو ۲۷١/١ رداونلا يف ميكحلاو ٨۹۷/١( رصتخملا) رازبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 ٠۹/۳ ةيلحلا يق ميعن وبأو ٠١١/١ باهشلا يف يعاضقلاو ١۹١/۷ بعشلا يق
 ۷٩. :مقرب مدقت (۳)
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 يلع باوللاو ريبعلا ةلاسر قلخلا بيذولو صقنلا ةضاير بالك

 :لاق [«:دسوا 4 لیمّج رصف ۾ :يئالملل سيق نب ورمع نع -1

 .ميلستلاو ةبيصملاب اضرلا

 .روبصلا :ميظكلا :لاق «نسحلا نع -۷

 كلك هللا لاق ام اولح ربصلا ناك ول :لاق «يرملا اص نع -۸

 هرم ربصلا نکلو [١٠٠:دره] ( ٌربصاو :ع هيبنل

 دعو ام :لاق [٠ه:غ] 4 وح هلأ دعو ترا ربصاَف ط :دهاحج نع-۹
 .نيرباصلا هباوث نم هللا

 ماقف ءلوألا ردصلا نم الجر لحر بس :لاق «نسحلا نع ٠-

 ًنإ رَمَعو ربص ملو  :ولتي وهو «ههحو نع قرعلا حسم وهو لحرلا

 ذإ اهمهفو هللاو اهلقع :نسحلا لاق [؛ء:ىررسل] 4 2: روما مّرَع رمل كلذ
 .نولهاجلا اهعيض

 ربصلاب جرفلا راظتنا :لاقي ناك :لاق «ةقوس نب دمحم نع-١

 .ةدابع

 ءاتايز طيطح ناک :لاق «هیبأ نع شایع نب رکب يبا نع -۲

 ؟ةاصع مهلك كلوح كمع ونب ءالؤهو ‹«صاع كرت لحي ال هنأ معزت

 .همد انقسا :مهلك اولاقف -هلوح نمل لوقي- ؟كلذك سيلا
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 هيلع بتاوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 لاق «تايزلا طيطحب جاجحلا يأ ال :لاق «سيق نب رمع نع - ٣

 كدهاجأ نأ هللا تدهاع ينكلو «يرورحب انأ ام لاق ؟تنأ يرورحأ :هل

 ام عمست اذهف يناسل امأو ءاهتف دقف يدي امأف ؛يبلقبو يناسلبو يديب

 -هط رش بحاص- بشوح بثوف :لاق .هيف ام ملعي هللاف يبق امأو «لوقي

 :لاق .كل شاغ هنإف «هنم عمست ال :طيطح هل لوقي :لاق .ءيشب هراسف

 .اريخ امهيف لوقأ :لاقف ؟رمعو ركب يبأ ين لوقت ام :جاجحلا هل لاقف

 نبا اي :جاجحلا هل لاقف .كاذ ذإ تدلو ام :لاق ؟نامثع يق لوقت ام :لاق

 هل لاقف ؟نامثع نمز يت دلوت مو رمعو ركب يبا نمز يف تدلو !ءانحللا
 يبأ ىلع اوعمتجا سانلا تدحو ينإ «لجعت ال !ءانخللا نبا اي ٠ :ط طح

 بثوف .توكسلا ينعسوف نامفع یف اوفلتخاو «مهوقب تلقف رمعو ركب
 هللاوف ءيلإ هعفدي نأ ريمألا ىأر نإ :لاقف -جاجحلا باذع بحاص- دعم

 هتليل هبذعي ثكمف «هلمحف :لاق .كيلإ هذحخ :لاق .هحايص كنعمسأل

 دمتعاو «“'”قهدب اعد حبصلا دنع ناك املف «طيطح هملكي الو ءاعمج

 سانلا دسفأ اي :طيطح هل لاقف :لاق .اهيلع هبكأو اهرسكف هقاس ىلع

 حبصأ املف .كتملك ال هللاو ؟اهترسك نأ دعب يقاس ىلع ينبكت !مهمألأو

 ىأر نإ :لاق ؟كريسأ لعف ام :جاجحلا هل لاقف «جاجحلا ىلع لحد

 .اوربصي ال نأ نويحتسي «ينجس لهأ يلع دسفأ دقف «هذخأي نأ ريمألا
 خيش جاجحلا بنح ىلإو :لاق .هیدی نیب عضوف «هب يتأف .هب يلع :لاق

 .بيذعتلل قاسلا امهب رصعي ناتبشحخ )١(
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهفو سفنلا ةضادر بانك

O E SO TR E TT 
  REORDER Eج د د

 لاق- ؟تیأر فیک :جاجحلل طيطح لاقف :لاق .ماشلا لها ةخيشم نم

 هل لاقف :لاق -هحايص كنعمسأل هللاو :هل دعم لوق ينعي :قاحسإ

 ال :طیطح هل لاق .ًارقا :لاق .معن :لاق ؟اغيش نآرقلا نم ًارقتأ :جاجحلا

 .تنأ ارقا لب ءال :طيطح لاق .ًارقا :جاجحلا هل لاقف :لاق .تنأ ارقا لب

 َنَم يح نسنالا ىلع ىا لَه :جاجحلا ًارقف :لاق .هيلع دري كلذ لك

 :طيطح هل لاقف :لاق .[«-؛:داس] 4 اًريسأَو اًميتَيَو اًیکشم هح ٰیلع

 :لاق .مهبذعت تنأ اذ وه :طيطح هل لاقف .جاجحلا فقوف :لاق .ضق

 يف تزرغف اهب رمأف «ءالس وأ «لاسع ياف :لاق .باذعلاب يلع :لاقف

 الحر مويلاك تيأر ام هللاو :جاجحلا بنج ىلإ يذلا خيشلا لاقف .هلمانأ

 .اغارفإ نينمؤملا ىلع ربصلا غ رفي هللا نإ :طيطح هل لاقف :لاق .هنم ربصأ

 .هيدي نيب نم هلمحف :لاق «هنم ينحرأ !كحيو :دعمل جاجحلا لاقف :لاق

 نم كل له :تلقف هنم توندف «هتمحرف :جاجحلا ناوعأ ضعب لاق

 .هللا ركذأ نأ عيطتسأ امف سبي دق يناسل نأ الإ ءال :لاق ؟ةجاح

 ؟ميح هلأ :لاق «جاجحلا نأ ؛هيبأ نع شايع نب ركب يأ نع ٤-

 !همأ اي :طيطح لاقف .قهدلا همأ ىلع عضوف :لاق .خأو مأ :اولاق

 .اهلتقف .يربصا

 وأ ةلخنلا لوس يهو ةءالس هتدحاو :السلاو «ةمخضلا ةربإلا يهو :ةلسم عمج لاسملا (1)

 .لخنلا ءالس لكش ىلع لصن
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 هيلع تاوذلاو ريبضلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير باتک

 يأ :لاق «يفقثلا هللا دبع نب ةريغملا لوم تباث يبأ نع ٠-

 هحردأ مث «ةئام هرهظو «ةئام هنطب برضف «برغملا دنع طيطحب جاجحلا

 هللاو ينإ :لاقف ؟طيطح اي تنأ ناشطعأ :تلقف «رادلا يق هاقلأو ةءابع يف

 يف ىقلتف دحأ كاري نأ فاحأ ءال :لاق ؟ءام كيقسأ :تلق .ناشطعل

 .!يببس

 هنأو «ةبض ينبل لوم اطيطح نأ ؛رصاملا سيق نب ورمع نع ١-
 بابذ ءاح «ملكتي امو هنم باذعلا غلب دقو جاجحلا يدي نيب نم عفر ال

 اغنإو «باذعلا ىلع تربص :هل ليقف .”سح :لاقف «هتحارج ىلع عقوف

 .هکباذع نم سیل اذه نإ :لاق !؟بابذ وه

 .!لست من ءلاسملا هدي يف لحدي ناك :لاق «شمعألا نع -۷

 طيطحو حوجسم نب ديعس جرح :لاق «ةريغملا يبأ نبا نع -۸

 حوجسم نب ديعس لاق «قرع تاذ ىلإ ايهتنا املف «ةكم ىلإ تايزلا
 نأ كل لهف «دصارملا انل اوعضو دق ءالؤه نظأ ينإ !طيطح اي :طيطحل

 ىلإ ديعس ىضمف .يضمأف انأ امأ :طيطح هل لاقف ؟ةرصبلا ىلإ ليمن

 يبر تدهاع :لاق ؟هيه :لاقف .دصارملا هتذخأف طيطح عحرو «ةرصبلا

 نئلو «نربصأل تيلتبا نغلو «نقدصأل تلعس نفل :ةبعكلا دنع ثالث ىلع

 يف هللا ءادعأ نم كنأ كثدحأ :لاق .ينع ينثدح :لاق .نركشأل تيفع

 .ىحافللا ألا دنع لاقت ةملك )١(
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانک

 نع ينثدح لاق .هئواسم ركذف .ةنظلا ىلع لتقتو ثوعبلا زهجت «ضرألا

 ركذ مث .هنم ةررش تنأ امنإو «كنم امرح مظعأ هنأ كثدحأ :لاق :ةفيلخلا

 هيلع اوعطقف .باذعلا هيلع اوعطق :لاق .ركذي نأ ءاش ام هئواسم نم

 اولعجف .' بصقلا هل اوققش :لاق «كلذ رحآ ىف ناك ىتح «باذعلا

 اولاقف .قمر رخآب هوکرت یتح «همحل "نوخرتمی مث «هرهظ اهنومزلی
 لاق .ةبحرلا يف هوحرطف .هوحرطا :لاق .قمر رحآب اذه نإ :جاجحلل

 هل لاقف «ةفرعم وأ هل اناوخإ اوناك مهنظأ سان اذإف «هيلإ تيهتناف :رفعج

 ياف .ةبرش :لاق ؟اغيش يهتشت وأ «ةحاح كلأ !طيطح اي :مهضعب

 .ئفط مث «اهبرشف ؟ءام ما تناك نامرلا بح قيوسُأ يردأ ال «ةبرشب

 ةصيصملاب لجر ناك :لاق « مرم يبأ نب نسحلا نب يلع نع -۹

 «ريرض «هدسحج ضعب يف هحور الإ هنم قبي مل «لفسألا فصنلا بهاذ

 تحبصأ فيك :لاقف «لحاد هيلع لحدف «لوبلل هل بوقشم ریرس ىلع

 نأ الإ ةحاح نم هيلإ يل ام «هللا ىلإ عطقنم ايندلا كلم :لاق ؟دمحم ابأ اي

 .مالسإلا ىلع ينافوتي

 لهأ ننحتمأل :ةرم لحر لاق :لاق «نسحلا نب يلع نع ٠-

 هفارطأ ةلكألا تلكأ دقو سوسرطب لحجر ىلع تلحدف :لاق .ءالبلا

 .ءاعمألا يأ )١(

 .نونهدي يآ (۲)

 .هنم لكتأيف وضعلا يف عقي ءاد (۳)
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 يلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير باتک

 ىلع ملأي ىنم وضع لكو هللاو تحبصأ :لاق ؟تحبصأ فيك :تلقف
 امم ينتمحرل يلع تعلطا اهرفكو اهكر ش يف مورلا نأ ول «عحولا نم هتدح

 ذحأ ام ردق امو [هللا ىلإ هبحأ] يلإ هبحأ «هللا نيعبل كلذ نإو «هیف انأ

 م هنأو «مإلا بستكأ اهب يتلا لمانألا ينم عطق دق ي يبر نا تددو ؟ ؟يبر

 كب تأدب ىتم :لحرلا هل لاقف :لاق .اركاذ هل نوکي يناسل الإ ينم قبي

 نم تيأر اذإف «هلايعو هللا دیبع مهلك قلخلا ؟كافك امأ :لاقف ؟ةلعلا هذه

 .دابعلا ىلإ ىكتشي هللا سيل « هللا لإ یوکشلاف )ةليع دابعلا

 نيديلا بهاذ موذحب لحرب تيتا :لاق « يناريربلا فلحخ نع ١-

 «هتركذ مث «امايأ هنع تلفغف «نيموذجلا عم هتلعجف «ىمعأ «نيلحرلاو

 ىنع لفغي ال نم يل نإ :موذجملا يل لاقف .كنع تلفغ ينإ !اذه اي :تلقف

 :لاق .كركذأ م ينٳ :تلق .يناسني ال نم يل نإ :لاق .كتيسنأ ينإ :تلق

 ةأرما كحوزأ الأ :تلق .هّللا ركذ نع ينتلغش دق «ينركذي نم يل نإ

 كلم انأو ينحوزت !فلح اي :يل لاق مث « ىكبف ؟راذقألا هذه نم كفظنت

 تنأو ايندلا كلم نم كدنع يذلا ام :تلق ؟يدنعاهسورعو ايندلا

 ياضر :لاق !؟مئاهبلا لكأت امك لكأت «یمعأ «نیلحرلاو نيديلا بهاذ
 لكب ينم عقوف :لاق .هركذب يناسل قلطأو يحراوح ىلبأ ذإ كك هللا نع

 «لوط هيف ناك انفك هل تحجرحأف .تام تح اریسی الإ ثبل امف .ةلزام

 .ةجاحو ارقف يأ )١(
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 يلع باوللاو راحلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

 نفكب ييلو ىلع تلخب !فلح اي :يل ليقف «يمانم يف تيتأف «هنم تعطقف

 "قربتسإلاو سدنسلا يق اندنع هانفكو «كنفك كيلع انددر دق ؟ليوط

 .!ىقلم نفكلا اذإف «نافكألا تيب ىلإ تضهنف :لاق

 رمع نب ىحي تعم" :لاق «يحمجلا مالس نب دمحم نع ٣-

 هب ناک مه اخيش اودارأ :لاق -ةفينح ينب نم لحر نع ركذو- يفنحجلا

 الحن ربصلا لهأ "لحن دق [ هللا ] تدحو دق :لاقو « بأف «جالعلا يعاد

 كرابت لوقي هتعم :لاق ؟هللا كمحر وه ام :لاق .هدابع نم مهريغ هلحن ام

 امف [.:رسراا 4 باس ِربْعب مُهرجَأ َنوُرِبَصلآ یوي امَتإط :یلاعتو هما

 «عجولا هب دتشا اذإ ناكو .حڂاعتي ملف :لاق .ادبأ اعيش كلذب لدعأل تنك

 .اعءودهو ةفخ كلذل دججو «ملألا هنع نكسيف .ليكو لا معنو هللا يبسح :لاق

 ‹«تربص ءاجشلاب لثم امل :لاق «مذحق نب ربحا يبأ نع ۳٣-

 ( آب ؟إكرتص امو زيضأو  :لوفتو نآرشلاب اهسفت يزصت تلصحو

 2 ۔[ہسسدا 4 ےیربکلآ ريح مث رص نبلو ل ٠[« ۲۷س

 ام ميظع بنح يق ليلقل اذه نإ يرمأ نم ةريصب ىلع تنك نمل :تلاق

 .!تتام تح اذه ريغب تملکت امف :لاق .هللا باوث نم بلطأ

 تيأر ام «ءاجشلاب لثم امل :لاق «يودعلا راوسلا يبأ نع ٤-

 .هظيلغ قربتسإلاو ءريرحلا قيقر سدنسلا )١(

 .ءاطعلا :لحنلا (۲)
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 مهو اهرضح دق ناک و :لاق .هذه نم ِءالب ىلع ربصأ ةأرما الو طق الحر

 هنإ هللاو كلك هللا ىلع مودقلا ايندلا نع ىسفنب الس :تلاقف ءاهب نولغع

 .ءاجشلا تتام مث .هقلخ نم يلإ بحأ

 كردأ لحر ينثدح :لاق «يعمصألا بيرق نب كلملا دبع نع -

 امف ءاهالحجرو اهادي تعطقف اهب رمأ دايز نبا اهب تأامل :لاق كاذ

 ليقف !تحرص رانلا تأر املف ءاهب یوکتل رانب ياف :لاق .ةملكب تسبن

 لبق نم تحرص رانلا تيأر املف «يملكت ملف كالحرو كادي تعطق :اه

 مكايند ىلع الو «تحخرص مكران نم سيل :تلاق ؟كنم ىبندت نأ
 رمأف :لاق .كاذ نم متيأر يذلا ناكف ؛ىربكلا رانلا اهب تركذ «تفسأ

 رقأف «ينزح ايندلا يف لاط دق مهللا :تلاقف ءاهانيع ”تلمسف اهب

 نأ ءاجشلاب دايز نبا رمأ امل :لاق «يسيقلا ليلجلا دبع نع ٠١-

 «لابحلاو ديدحلا هعمو اهنم كلذ يلي نأ ديري يذلا ءاج ءاهب لثمي

 :لاق .نهب عم” نم ينع نهظفحي تاملكب ملكتأ !ينع مكيلإ :تلاقف

 ريغ وهو «ايندلا نم يموي رخآ اذه :تلاق مث «هيلع تنثأو هللا تدمحف

 مويلا وهو «ةرحآلا نم يمايأ لوأ نوكي نأ وحرأو «هيلع فوسأم

 يف يندهز يذلا وه اهئانفب -هللاو- يملع نإ :تلاق مث .هيف بوغرملا

 .تئعقف يأ (۱)
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 يلع باوثلاو ربعلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير بانك

 الو «هللا رحأ ام ليجعت بحأ امف ءاهاولب عيج يلع لهسو «اهيف ءاقبلا

 .تتام ىتح اهب لثمف ‹«تمدق من .هللا لجع ام ریحأت

 كيدي عطقب رمأ دق :اه ليق امل :لاق ءنار نب ركب نع -۷

 ىلعو ءءارضلاو ءارسلا ىلع هلل دمحلا :تلاق «كينيع لمسو كيلحرو

 املف :لاق .اذه نم رثكأ وه ام هللا يف لمؤأ تنك دق ءءالبلاو ةيفاعلا

 ةتيمو ةردك ةايح :تلاقو «توملاب تسحأف اقري ال مدلا لعح تعطق
 ارورس تلن دقل ؛ هللا باوث ليزح نم سفن اي تلمأ ام تلن نعل «ةبيط

 .ةينافلا رادلا ف لاحرلا "'ةاحالم الو شيع ردك هعم كرضي ال امئاد

 .تتام تح تبرطضا مث :لاق

 دعق مث «ةزانج ىلع يلالهلا ماس ىلص :لاق ءرمع نب ماس نع -۸

 يهف شارفلا ىلع ةتيم لك نإ الأ :هباحصأل لاقف «سوأ رصق لظ يف
 امو :اولاق ؟ءاجشلا مكتحأ لاح ناك ام نوردت له :لاق مث ."نونظ

 :تلاق امف ءاهینیع لمسو اهیلجرو اھیدی دایز نبا عطق :لاق ؟اھلاح ناک

 .اذه مك ديدح ملأ نع علطملا لوه ينلغش :تلاقف «كلذ يف اه ليقف !سح

 يكبي رانيد نب كلام ناك :لاق ءدباعلا داصم نب ركب نع -۹

 اغإف «هتعاط ىلع اوربصا اوربصا :هئاكب لالخ يف لوقيو «هباحصأ ٰيكبيو

 .كلذ نم لجعأ رمألاو «ليوط منغو ليلق ربص وه

 .مهتموصخو مهتعزانم ي (۱)

 .ةمتاخلا ةقوثوم ريغ يأ (۲)
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضار باتك

 ءربصي ام لقأ امف رص نم :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع-٠

 .عتمتي ام لقأ امف زج نمو

 ةالصلا نورباصلا يطعأ :لاق «يلجعلا حيبص نب دمحم نع - ۱

 ناك نم الإ مهلضف كردي يذلا اذ نمف ءب هنم ةمحرلاو «يهيلع هللا نم

 لان نإ هّللاو !م زانم كانه ىلعأو مهتجرد عفرأ ام !نيرباصلل اقينه ؟مهنم

 ىدسأو «هلضف نم ىطعأ ام ىلع دمحلا هلف «هقيفوتو هن. الإ كلذ موقلا

 هعنعب الف ينغلا وهف «هقلخ عيمج ىلعو انيلع اريثك دمحلا هلو «هتمعن نم

 «لئاق هحدم غلبب الف دیمحلا وهو «لئاس “"هیفحی الف مرکلا وهو « ئان

 نيب نمو «هتيصعم نع ربصي ملف هتعاط مرح لوذخم نيب نمف «هدابع نحنو

 دعب انرمغ مث «هتيصعم نم اهيف امو ايندلا نع هربصو هتاضرمل هقفو عيطم

 وحر نحنف «[٠٠۱رعال] 4 ءَ لک تَعسَو یتمْحَرَو $ :لاقف هلضفتب كلذ
 !هاتأوساو .ةحيبقلا انلامعأ ءوسب اهلهأ نم نكن م نإو هلضفتب امان نأ

 .ءاسمو احابص هرکی امل ضرعتم تنأو كمرکی مرک نم

 دمحم وبا بیبح ناک :لاق «يوحنلا بيبح نب سنوي نع - ۲

 تيل .دومحم ربصلا ةبقاعب مكنأك :وذاف اكشا ذام اكشا :هناوخإل لوقي

 ليست ىقح يكيي مث .ةيلاخلا همايأ نبغ نم ةمايقلا يف عنصي ام يرعش

 .هتيحل ىلع عومدلا

 .ءاطعلا :لاونلا )١(
 .هنئازخ دفنت الف هدنع ام يصقتسي ال :لئاس هيفحي الو «عنملا :وفحلا (۲)
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک
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 نأ ؛ميمت نم خيش نع يملسلا ىح يبأ نب نوراه نع - ٤

 نم)» هللا لوسر لاق :لاق بلفظ يراصنألا بويا يبا نع ٥-

 (هربق يف نتفي م بلغ وأ لتقي تح ربصف هللا يف يقل

 نم :ديز نب دحاولا دبع يل لاق :لاق «مصاع نب عمسم نع - ٦

 ربصلا ىلع مزع نمو ءامل هاوقو اهيلع هللا هربص هللا ةعاط ىلع ربصلا ىون

 :يل لاقو :لاق .اهنع همصعو كلذ ىلع هللا هناعأ هللا يصاعم نع

 هديسب ءاسأ دقل ؟كربص بيخيف كاوه نع هتبحم ربصت كارتأ !رايس اي

 نأ تفحخ تح دحاولا دبع ىكب مث :لاق .ههبشو اذه هب نظ نم نظلا

 لهأ ىلع ةيداغو ةحئار ةمعن !عمسم اي تنأ يبأب :لاق مث «هيلع ىشغي

 .؟هتبع لها هتحر نم سأیب فیکف «هتیصعم

 :ماشلا لها نم دباع يل لاق :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع - ۷

 مكاحجلا و ٠٠۲۷/٤ طسوألاو ۱۳۰/۲ ریبکلا يف يناربطلا هجرحخأ «نسح ثیدح (۱)

 ةياور الإ .ربصف ودعلا يقل نم :ظفلب هجرح ثيدحلا جرح نم عيمج :تلق .۲

 ٠١۷/١. داهجلا يف ورمع نب دمحأ اهجرحأ فنصلا ةياورو .ربصف يقل نم :مكاحلا
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 يلع باوثلاو ربصلا لاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک

 رك. لئوم ربصلا ئوم نأ ادغ نورباصلا نملعيل !ةديبع ابأ اي ي هلو امأ

 نئاك كلذ نأ هللا يصاعم. فافختسالا لهأ نملعيلو يدرم ريغ َءييه

 ام سارتحالاو رذحلا كرتو ةرغلا فئاخلا ليبس سئعبلو ءالابو مهيلع

 .یکبو . .فاخی

 «ةدابعلا ىلع يوق ربصلا ىطتما نم :لاق «كامسلا نبا نع - ۸

 «هريغ اهتمرم لوي مل هسفن هتمهأ نمو «سانلا نع ىنغتسا سأيلا عمجأ نمو

 نم ايندلاب يضر نمو «هبنج رشلا هرك نمو «هل قفو ريخلا بحأ نمو
 ةرحآلا نم ربكألا ظحلا دارأ نمو «هسفن ظح ًاطحأ دقف اظح ةرحآلا

 .اهيف ام عيمجو ايندلا هيلع تناهو «اه هسفن لمعأو اهيعس اه ىعس

 ءاهه هركلا وه يصاعملا نع ريصلاو ءاهيف دهزلا سأر ايندلا نع ربصلاو

 .همامتو ريخلا عرف هللا ةعاط ىلع ربصلاو

 !ينصوأ :سدقملا تيب يف دباعل تلق :لاق «تاحنلا ةرق نع -۹

 امو ؟ربصلا ام :تلق :لاق .رابطصالاو «ربصتلاو يصلاب كيلع :لاق

 بئاصملا لوزتب اضرلاو ميلستلاف :ربصلا امأ :لاق ؟رابطصالا امو ؟ربصتلا

 اهرارم عرجتف :ربصتلا امأو .اهولح لبق اهيلع سوفنلا نيطوتو «ىولبلاو

 :رابطصالا امأو .اهنوكسو اهئوده ىلع سفنلا هذه ىلعو ءامهوزن دنع

 .اجبلم يآ (۱)

 .كالهلا :ىدرلاو (۲)

 .ةلفغلا يأ )۳(
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 يلع باوللاو ربما ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير بالك

 م ام راظتناو «رشبلاو ةقالطلاب ىولبلاو بئاصملا نم لزني ام لابقتساف

 لابی م ءاربطصم ناک كلذك دبعلا ناک اذإف «ركفلاو رابتعالاب اهنم لزني

 .كلذ نم مدقت ام

 ربصلا :ةمكحلا بتك ضعب يق تدحجو :ايندلا يبأ نبا لاق ٠-

 ريصلاو «ضئارفلا ىلع ريصلاو «يصاعملا نع ربصلا :هوجو ةرشع ىلع

 ىلع ربصلاو «عاحوألا ىلع ربصلاو «رقفلا ىلع ربصلاو «تاهبشلا ىلع

 نع ريصلاو «تاوهشلا نع ربصلاو «سانلا ىذأ ىلع ربصلاو «بئاصلملا

 هلمعت هوجولا هذه نم لمع لكو .لفاونلا ىلع ربصلاو «مالكلا لوضف

 ةقشم هيف سيلو اهنم هلمعت لمع لكو «رباص هيف تنأف كيلع قاش وهو
 «هدبعل هللا نم ةنوعملا نسح نم كلذ نوكيو «ربصلا باب :نم كلذ سيلف

 .ةنوعملا ةوالح هقاذأو ةقشملا ةنوؤم هافك

 :دنهل ءالقع نم لحجر يل لاق :لاق « لعام نب فلحخ نع -۱
 زرب رباص برلو «رحذلا نم ميظع هللا دنع هل لحر يف الإ ربصلا نوكي ال

 يق وهو «نسح ءيش لك يف ربصلاو .ةمايقلا موي نيقتملا مامأ هرص هب

 .نسحأ هيصاعم نعو كك هللا ةعاط

 مکیلعف ءاهنورکنت رومأ نوكتس اهنإ :لاق 4ظ ءادردلا يبا نع - ۱۲

 .ريغي هللا نوكي تح ريغت اولوقت الو «رمحلا ىلع ضبقك ربص «ربصلاب اهيف

 ‹«تفرصنا مث ةعمحلا تيلص :لاق «ناميلس نب ةيطع نع -۳
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 يلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 يف مكل له :لاقف «رصعلا انيلص ىتح ديبع نب سنوي ىلإ تسلجف
 له :لاق مث .ةزانح ىلع انيلصف «دعس ينب ةيحان ىلإ انيضمف :لاق ؟ةزانج

 قح ةثيبخلا همف يق تعقو دق الحر انيتأف ؟هدوعن دباعلا نالف يف مكل

 ءام نم بعقب اعد ملكتي نأ دارأ اذإ ناكف «هسارضأ نع تدبأ

 املف .نهيف نسحي تاملكب ملكتي مث «لتبي تح هناسل لبف «ةنطقبو
 اذإ هناسل لبي وه امنيبف «لعفي ناك ام لعفيل حدقلاب اعد هيلع انلخد

 ينإ :لاق مث هديب "امهثرمف امهذحأف «حدقلا يف ""هاتقدح تطقس

 :لاق م ءةلبقلا لبقتسا مغ .امهيف يقب نظأ تنك امو ءامد امهيف دحأل

 تينف اذإ تح «يتحصو يبابش امهب ينعتمأف امهيناطعأ يذلا هلل دمحلا

 اريخ هللا ءاش نإ- امهب ينلدبيل ؛ينم امهذحأ «يلحأ رضحو «يمايأ

 .كئغنهنس نآلا نحنف «كتيزعتل انأيهت انك دق :سنوي هل لاقف .امهنم

 هانثدحف «يدراطعلا ءاحر ابًأ انيتأف «هدنع نم انجرح مث .اعدو ارح لاقف

 «ةزانج متعيش مث «ةعامج متيلص تح متدعو «اديع متدهش :لاقف ءانتصقب

 تبصأ دق هللاو انأو ءاريحخ متبصأ دقل ءاحأ مترز مث ءاضيرم متدع مت

 .ةيآ فلأ نم رثكأ ةحرابلا تأرق دق ءاريخ

 ءةلكألا ريبزلا نب ةورع لحجر يف تعقو :لاق «يرهزلا نع ٤-

 .ظيلغ مخض حدق يأ (۱)

 .هانيع يأ (۲)

 .اهؤازجأ تللجت تح ءال ي امهكلد يأ (۳)
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ىابطألا هيلإ لمحف كلملا دبع نب ديلولا هيلإ ثعبف «هقاس يق تدعصف

 سلاح وهو هلجر تعطقف :لاق .هلحر عطقت نأ الإ ءاود هل سیل :اولاقف

 .!ههجو ا وضت امف «ديلولا دنع

 ناك الحر ربصلا ناك ول :لاق هلك بلاط يبأ نب يلع نع ٠٠١١-

 .دحاو اهلصأ عورفل دسحلاو هرشلاو لهجملاو عزجلا نإو «لاجرلا لمكأ

 :دنملا ءامكح ضعب لاق :لاق «نمهرلا دبع نب نيسحلا نع ٠١-

 .ربصلا ىمني لقعلا دلوم ردقبو «لقعلا ىوق نم ةوق ربصلا

 :هسفنل ةيلاعلا وبأ دشنأ ۷ ١-

 ربصلا ىلإ ريصي الإ عزج احأ ىیرت نلو ابامتکا دبأ ملو تربص

 رمجلا نم رحأ هنم نزح ىلع وطنمل اررص تيدبأ نإو ينإو

 يرجي اهقباوس نم صاع ردابت اعرو عومدلا ييع نم كلمأو

 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ۸ ١-

 اباصم هب ترمأ ىوقتلا نم رمأ لكب تبصأ اذإ زعت

 اباون اه توحجر اذإ فخت تلحو تمظع ةبيصم لكف

 ىلع دابعلا ضعب لاق :لاق «ئراقلا ديعس يبأ رضم نع -۹

 غلبأ ءيشب هناوضر عابتا تسمتلا ام ءرملا اهيأ هللاو كنإ :لحاوسلا ضعب

 .یولت يأ (۱)
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 يلع باوثلاو ربمصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةاير باتك

 لامآلا رورغو فيكو :لاقو «یکب مث :لاق .هطحخس بانتجا نم دیرت ام

 نم ءرملا اهيأ بجعت ال :لاقو «ىكب مث :لاق ؟لاحآلا رمت ةعرس نع انيهلت

 ريغ اه لمعنو ايندلا ىلع صرحن نحنف ءانلوقع ىلع ابلغ ةلفغو وهس
 رادلا هذه يف انظح عدنو ءامط لمعلاو اهيلع صرح اب انقازرأ يف نيديزتسم

 تلعح اغنإو «باسح ريغب اهيف اهلهأ قزري يتلا «ةيقابلا رادلا نم ةينافلا

 زجتحا !هللا دبع اي :لاقو «ىكب مث :لاق .ىرحألا رادلا ىلإ رادلا هذه

 ىلع ربصلا لثم انيأر امف «هيدل كتدارإ ريخ كغلبي ؛هتدارإ ىلع ربصلا

 .ائیش هتعاط

 انغلبي اريخ مهللا كلأسأ :هئاعد يف لاق هنأ ؛رذ نب رمع نع ٠-

 !كل نيركاشلا ديزم انغلبي اركش مهللا كلأسأو !كيدل نيرباصلا باوث

 ةلحم كدنع اهب لحن ىتح ماثآلا سند نم اهب انرهطت ةبوت مهللا كلأسأو

 لك يف هيلإ بوغرملا تنأو ءريخلاو معنلا عيمج يلو تنأف «كيلإ نيبينلا

 ‹«كئاضق نم انهرك ام ىلع ربصلا انل بهو مهللا !رضو بركو ةديدش

 نم كؤاضق هب ىرح ام ىلع ركشلا انل بهو !نيعئاط كلذب اضرلاو

 ديزملا ءاجر «نيعضاخ كل نيللذتم «كئاضق نسحل ةناكتسالاو ءانتبح

 ‹كب ناعيإلا نم كدنع انل عفنأ ءيش الف مهللا !يرك اي كيدل ىفلزلاو

 نینقوم «هیلع انافوتت یقح هنم انعزات الو انم هعزنت الف انیلع هب تننم دقو

 .!مرک ای كتم رل نیجار «كئالب ىلع نيرباص «كباقعل نيفئاخ «كباوشب
 .مركلا لالخ ىلعأ ربصلا :لاق «يوحنلا ةريخ يبأ نع ١-
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سضنلا ةضاير بانك

 لضفأ ناعإلا دعب دبع يطعأ ام :لاق « ينوجلا نارمع يبأ نع -۱۲

 .اباوث امهعرسأو امهلضفأ هنإف «ركشلا الإ ربصلا نم

 .دسجلا نم نيديلا ةلزنم. ناعبإلا نم ربصلا :لاق «ةداتق نع -۳

 ربصلا ناك ولو .ءامعنلا ىلع اركاش نكي م ءالبلا ىلع ارباص نكي مل نم

 دقف رومألا يف ربصلا ىلع عمجأ نم :لاق «رذ نب رمع نع ٤-

 .روحألا لامكو ربلا لقاعم سمتلاو «ريخلا ىوح

 باوث لضف فرعت نأ تدرأ نإ :لاق «دمحم يأ بيبح نع ٥-

 زيم مث «ةيفاعلا له عم ءالبلا لهأ ىلإ رظناف «ربلا لامعأ عيج ىلع ربصلا

 يق الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال هللا نأ ملعاو .مهنيب ام

 .ضرألا

 هللا لوسر ىلإ لحر ءاح :لاق «يلبحلا ع نمحرلا دبع يأ نع ١-

 ءهاذأل ربصاو ءهنع كاذأ فكر :# هللا لوسر لاقف .هراح هيلإ وكشي يي
 ؟(اقرفم توملاب کف

 جيرخت يف يقارعلا لاق .دعس نب نيدشر فعضل ؛فيعض هدانسإو «لسرم ثيدح (۲)

 ثراحلا دئاوز) هدنسم يف ةماسأ يأ نب ثراحلا هاور ۲٤۷٦/١: ءايحإلا ثيداحأ

OTOا *درد  
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 هيلع باوذلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سقنلا ةضاير باتك

 ٍلحرل لوقي رذ نب رمع تعم :لاق «صاقلا ةريغملا يأ نع -۷
 نم ةمايقلا يف ربصلا باوثل نأ ىرأ ام هللاوف !يحأ يأ ٌبصا :هل راج هاذآ
 ًريصلا نأ ٌملعاو .هلهأ َرْخَذ هب كردت ربصلاب كيلع !يحأ يأ .الثم باوفلا

 «هيلع تردق ام ُةْمنتغاف «هدّیس ىلع مرک لَم الإ هاطعب نلو «بهاوم

 ٠ هلا ءاش نإ ًالجآو ًالحاع ُةتبقاع ٌدجتس كنأل
 ر و

 ةعيب هنتأ نيح هلط لمع نبا لاق :لاق ءردكنملا نب دمحم نع -۸

 .انربص ءالب ناک نإو ءانیضَر اریخ ناک نإ :دیزی

 ءنييبلاطلل بتكأ تنك :لاق «ينوكلا لصاو نب دمحأ نع -۹
 لإ تبتكف :لاق .مهبتاكُت ةكم لهأ نم ةأرما تناكو

 وفك هل عينا علا يف سيل ْنَمو ٠ ههحول الإ كلُ ال يذلاو امأ

 ولحلا رمثلا هبغ نم ىت دقل ُةبقعف ارم ربصلا ءذب ناك نعل

 هاورف سنأ ثيدح امأو «ةلصلاو ربلا يف هاور يذلا هنإف ايندلا يبأ نبا هلعلو كرابلا نبا

 راجنلا نبا كلذك هجرخأو .لاثمألا يف يركسعلاو ٠۹۷ ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا نبا
 ٤4۳/٠ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ١٤١١/١. ينيسحلل فيرعتلاو نايبلا رظنا خيراتلا يف

 ١٤١/۲: فشكلا يف ينولجعلا لاقو .ةعيف نبا فعضل فيعض هادنس :كارع ثيدح نع

 ريصلاب رمألا هيف :يلازغلا لاق .سنأ نع فيعض وهو ةعي نبا هيف دنسب يركسعلا هاور
 .ةافاكملا كرتب كلذ ىلع ربصلاو هلام وأ هسفت يف هيلع ينج وأ لونق وأ لعفب يذوأ نمل

 :ىلاعت لاقو «ىذألا ىلع ربصي م اذإ اناعإ لجرلا ناعإ دعن انك ام :ةباحصلا ضعب لاق

 لڪوتو مهن 7 :هلوسرل لاقو ۲مم ر] 4 اتومي ا ىلَع تربضتلو)

 ( 2 اليه اًرْجَه َمُهْرُجَهأَو نووي ام ىلع ربضآو » :لاقو برسا 4 هلآ ىلع
 صاصقلا يف مهقوقح نع نيفاعلا ىلاعت حدم كلذلو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٠ لمر

 .[لس] 4 ےب نریربصلل ريح رل متربص نيل ظ :لاقف
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 «ىمعأ لحرب هبنم نب بهو رم :لاق دمحم يبأ ةيزخ نع ٠-

 .هتمعن ىلع هلل دمحلا :لوقي وهو « ضو هب «نايرع «دعقم «موذحم

 هذه ىلع تنأو ةمعنلا نم كيلع ءيش يأ :بهو عم ناك لحر لاقف

 ءاهلهأ ةرثك ىلإ رظناف «ةنيدملا لهأ ىلإ كرصبب مرا :لحرلا لاقف ؟لاحلا

 .؟يريغ هللا فرعي اهيف دحأ سيل هنأ هتمعن ىلع هللا دمحأ ال وأ

 :راصنألل ل هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ١-

 ىلع ينإف ءهلوسرو هللا اوقلت تح اوربصاف «ةديدش ةرثأ نودجتس مكنإ»

 ربصنس :اولاق .«ضوحلا

 قحلاب لوقلا :لاقي ناک :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع -۲

 .ءادهشلا لامعأب لدعي هيلع ربصلاو

 يهاجر نع انباحصأ انثدح يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع ۳٣-

 ءاهب بجعأف ءاهيف نسحأ ةبطخب ليئارسإ ينب يف لا ىسوم ماق :لاق

 هللا ىحوأف :لاق .ال :لاق ؟كنم ملعأ سانلا يفأ :ليئارسإ ونب هل تلاقف

 نمو !بر يأ :لاقف .كنم ملعأ وه نم سانلا يف نإ :هيلإ ىلاعتو كرابت
 ملعأ :هيلإ هللا ىحوأف ؟ءيش لك ملع اهيفو ةاروتلا ينتيتآ دقو ينم ملعأ

 عطقف «دينع رابج كلم ىلإ هتثعب مث «ةلاسرلا هتل يدابع نم دبع كانم

 .صرب يأ (۱)

 .ءيفلا نم هبيصن يف مكر يغ لضفيف مكيلع رثأتسي هنأ دار :ةرثأ ٣. :مقرب هجيرخت مدقت (۲)
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 هيلع باوثلاو ربصلا لاسر

 الوسر هيلإ هتدعأ مث «هنم عطق ام هيلإ تدعأف «هفنأ عدحو «هیلحرو هيدي

 :لاق ءانل خيش انثدح :لاق «قرزألا ةيواعم نب دمحم نع ٤-

 ىلع ينلد !ليربج اي :سنوي لاقف «مالسلا امهيلع ليربحو سنوي ىقتلا
 وهو هيلحرو هيدي ماذحلا عطق دق لحجر ىلع ىتأف :لاق .ضرألا لهأ دبعأ

 يل تیقبأو «تئش ثیح امهینتبلسو «تئش ثیح امهب نتعتم :لوقي
 اغنإ ينإ !ليربج اي :سنوي لاقف !لوصو اي !راب اي «لمألا لوط كايف
 اتناق ءالبلا لبق ناك اذه نإ :ليربح لاق .اماوق اماوص هينيرت نأ كتلأس

 .اتلاسف «هينيع ىلإ راشأف :لاق .هرصب هبلسأ نأ ترمأ دقو ءاذكه هلل

 يل تيقبأو «تئش ثیح امهينتبلسو «تئش ثیح امهب ينتنعتم :لاقف
 اوعدنو هللا وعدت مله :لیربج لاقف !لوصو اي !راب اي «لمألا لوط كيف

 يتلا ةدابعلا ىلإ دوعتف «كرصبو كيلحرو كيدي كيلع هللا دريف ؛كلعم

 يف هتبم تناك ذإ امأ :لاق ؟ملو :لاق .كاذ بحأ ام :لاق .اهيف تنك

 ادحأ تيأر ام هللاب !لیربج ای :سنوي لاق .كاذ نم ىلإ بحأ هتبحمف اذه

 هللا ىلإ لصوي ال قيرط اذه !سنوي اي :ليربح لاق .طق اذه نم دبعأ

 .هنم لضفأ ءيشب یلاعتو كرابت

 هنع ينغلبو طيطح ىلإ جاجحلا لسرأ :لاق ءءاديصلا يأ نع -

 ينتيلتبا نئلو «نركشأل ينتيطعأ نعل كدهاعأ ينإ مهللا :لوقي ناك هنأ
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بالك

OTO TETG TE 

 يف وهو «هقدص الإ ءيش نع هلأسي نكي ملف «هقدصف هلأسف .نربصأل

 الأ هللا تدهاع الإو كدي ينع كسمأ :هل لاقف «هتبصقب هتكني كاذ

 ‹طيطح تكسو .هلوانت الإ جاجحلا ىبأف :لاق .هاقلأ تح ةملك كملكأ

 ىلع هلمحي نأ هرمأف باذعلا بحاص اعدو «ىبأف مالكلا ىلع هدارأف

 لحرلا اهيلع لمحي نيتيراس نيب دودمم فيل نم لبح رقشألاو .رقشألا

 املك ءامايأ هب كلذ لعفف لاحرلا هكسميو هب لحري «هيلإ هحرفب ىضفيو

 لح نسنإلا لإ ] :هب لحر اذإ لوقيف «هيلع هب اوداع كانه ام حرق

 ل ` اونم رْيَخلا سَم ماذا ج ج >: اًعورَجرَشلا ةسَماذإ 3 ي اًعولَه

 )2 نصل لإ هلوق یف ططمي مث ۲۰٠٩-۱-۲ :رامل] € َنيَلصْمل
 یح كلذک لر ملف .باذلا نع عفرپ تح ةملکب یی الو اعام

 قلطناف .هملكأف جاجحلا ىلإ يب | اوبهذا :لاق مث «هفوج ىلع لبحلا مجه

 هيأ :لاق «هب اوؤاح املف .هب ينوتئا ؟ثيبخلا عزحأ :لاقف «ءارشبلا

 ينأ ملعأل ينإو ءةايحلا يف تعمط الو «تعزح ام هللاو ال :لاق ؟تعزحأ

 تسلا «يردص يفشأو ةثيبخلا كلامعأب كحخبوأل كتفح نكلو «كلاه

 .هايإ اهرج وأف ةبرحلاب اعد ىتح هكحضأف ؟اذك بحاصو ؟اذك بحاص

 :بذعي وهو لوقي طيطح لعح :لاق ‹ یجب نب قاحسإ نع ۷٦-

 .!طيطح كدبع ىلع ربصلا غ رفأف ءاغارفإ ربصلا غرفت كنإ مهللا

 .اهب هنعط يأ (۱)
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 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 ‹تانفثلا يذب يأ ادایز نأ ؛دحاولا دبع نب مساقلا نع -۷

 «يايند يلع تدسفأ :لاقف ؟كدحج فيك :لاقو «هيلحرو هيدي عطقف

 «هنع اهأسي نم هدنع تناك ةأرما ىلإ لسرأف .كترحآ كيلع تدسفأو

 اماعط هل ذختأ ملو ءاراهن الو اليل اشارف هشرفأ مل ينأ الإ «يردأ ال :تلاق

 .ةبقر ةئام قتعأف .ليللا موقيو راهنلا موصي هنأ يننيثدحتل كنإ :لاق .اراهن

 ةبعش نب ديوس ىلع اولد :لاق ‹«يميتلا نایح يبا نع -۸

 ‹كؤادف يسفن :هل لوقت هلهأو -هلظ هللا دبع باحصأ لضافأ نم ناك و-

 «فقارحلا تيلب :فيعض هل توصب اهباحأف ؟كيقسن ام ؟كمعطن م

 .رفظ ةمالق هنم ينصقن هللا نأ ينرسي ام هللاو .ةعجضلا تلاطو

 هباصأ دق ميثخ نب عيبرلا ناك :لاق «ةرم نب رمع نع -۹

 ملف هدي عفرف «هتیحل ىلع "نجآ ءام هيف نم لاسف :لاق «لافلا

 مث عيبر هظحلف «هنع هحسمف زعام نب ركب هيلإ ماقف «هحسمب نأ عطتسي

 .ىلاعت هللا ىلع مليدلا ىتعأب يب يذلا اذه نأ بحأ ام !ركب اي :لاق

 ربصف ةليل كعو نم» :لاق يي يبلا نع هل ةريره يأ نع -۰
 O e) و ٠

 . «همأ هتدلو موي ةئيهك هبونذ نم جرخ ؛ هللا نع اهب يضرو

 .نيذخفلا سأرو كرولا سأر عمتحب ةفقرح عمج )١(

 .هقشب بهذيف ناسنإلا ذحأي حير (۲)
 .ةحئارلاو نوللاو معطلا ريغتم يأ (۲)

 ٠۲٤/۳ هرداون يف يذمرتلا ميكحلاو ۱٦۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ «فيعض هدانسإ )٤(
 ت ٠
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 هبلع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 :لاقف يب يبلا لحر ىتأ :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع ١-

 ريخ ال)» :4 هللا لوسر لاقف .يلام بهذو «يدسح مقسو «ينس تربک

 بحأ اذإ ىلاعتو كرابت هللا نإ .هنم ًأزری ال لام يف ريخ الو «ىليي ال دسج يف

 .'(هربص هالتبا اذإو «هالتبا ادبع

 ناك نمم ندرألا لهأ نم دباعل تلق :لاق «تاحنلا ةرق نع -۲

 هللا ىلإ لصوتو «تاريخلا لعف نتقا :لاق .نصوأ :اهابحج يوأي

 عرسي هتبم ردابف ؛بحي امن ديسلل ىضرأ طق اعيش رأ م ينإف «تانسحلاب

 هللا ةبع ىلع ربصلا :لاق !هللا كمحر يندز :تلقف «ىكب مث .كتبحم يف

 اضرلا نم ربصلا :لاقي ناك :نيطسلفب دباع يل لاق :تاحنلا ةرق لاقو

 .رحآلاب الإ امهدحأ حلصي ال «دسحجلا نم سأرلا ةلزاع

 ةنبا تعزجف ءاهيلجر نم تدعقأ دوسألا مأ نأ ؛ميهاربإ نع -۳

 .دزف اريح ناك نإ مهللا :تلاقف «اه

 گ
 عيمج نم هترهط ةرفغع. هيلع هللا داجف ؛ةدحاو ةليل هللا ىلع هسفنب دبعلا داج :هبقع لاقو

 هيلع داج نميف اذه نينمؤملا عم ميركلا نأش اذكهف ء«هل بنذ ال نمك راصف «بونذلا

 ريصي یقح ميركلا ههجوب ادغ هيلع دوج اذام ؟هرمع عيمج يف هيلع داج نع فيکف «ةليلب

 4 ج: ىقتألا اهُبََجّيَسَو $ اهنم هللاب ذوعن ىظل ركذ امدنع هليرات ين اهركذ يتلا ةفصلاب
 .[٠:لل) 4 ج ىضري فوسلو $ هلوق ىلإ [۷٠:ليلا]

 :CG :مقر تارافكلاو ضرما ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)
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 هاع باوثلاو ربصلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 «ةحرق عساو نب دمحم دی يف تیار :لاق داور يأ نبا نع ٤-

 نم ةحرقلا هذه يف هلل اذام يردتأ :لاقف ءاهنم يلع قش ت ام یأر هناکف

 فرط ىلع الو «يتقدح ىلع اهلعجب م نيح :لاقف «تكسف ؟ةمعنلا

 .هتحرق يلع تناهف :لاق .يركذ فرط ىلع الو « يناسل

 نب ديوس ىلع تلحد :لاق «هيبأ نع يميتلا ٰنایح يبا نع ٥-

 اذإف -ةفوكلاب هل رمع مه طح نيذلا ططخلا باحصأ نم ناك و - ةبعش

 كؤادف يلهأ :تلاق هتأرما نأ الولف «بوثب ىجسم ههحجو ىلع بكنم وه

 :لاق « ينآر املف .ائيش بوثلا تحت نأ تننظ ام ؛كيقسن ام «كامعطن ام
 هللاو «ىرت ام ريغ ةعجض نم امف «بلصلاو فقارحلا تربد !يحأ نبا اي

 .رفظ ةمالق هنم تصقن ينأ بحأ ام

 هركي اسواط نأ فرصم نب ةحلط تربحأ :لاق «ثيل نع ٦-

 .تام ىح هضرم يف نينأ هل عمس امف «نينألا

 إ بحأ ءركشأف فاعأ نأل :لاق « هللا دبع نب فرطم نع -۷

 ناك كاذ يأ مهللا :لوقي ناك ءالعلا ابأ نأ معزو .ربصأف ىلتبأ نأ نم

 يل لمس

CG 

 امهدحأ امأ :نيوحن ىلع ربصلا :لاق «ريبح نب ديعس نع -۸

 باصأ امل هلل سفنلا فارتعا وهو «بئاصملا يق رحآلا ربصلاو .ربصلا
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 يلع باونلاو ربصلا اسد _ قلخلا بيذهتو صقنلا ةضاير بالك

 ESN OES GES GE اک و ق

 رحألا هيلع بيثي يذلا ربصلا كلذف ؛ هباوث ءاحر هللا دنع هباستحاو «دبعلا

 بستحع. سيلو ءاديلح ةبيصملا دنع اروبص لحرلا دجتل كنإو .ميظعلا

 تركفت اذإف «ةبيصملا ىلع روبصلا دج للملا لك ينو .اهباوثل جار الو ءاه

 ىف نوكت ةقيلخ :رحآلاو هلل :امهدحأ :ناررص بحو بئاصملا رص يف

 يق :امهدحأ :نيوحن ىلع عزجملا :لاقف «عزجلا نع لئسو .ناسنإلا

 ةبيصملا عزح امأف ؛ بئاصملا يف :رحآلاو .اهيلإ لجرلا عزجي نأ ءاياطخلا

 كلذف «هباصأ ءوس هنأ ىريو ءاهباوث وحري الو هللا دنع دبعلا اهبستحي ال

 .ربصلا الإ هنم نيبتي ال دلجتم وهو كلذ لعفيو «عزجلا

 قحلا :لاق [:رس] 4 قحاب ًاَرَصاَوَتَو  :يشاقرلا ديزي نع -۹
 .هللا ةعاط ىلع ربصلا :لاق [ء:رمس] 4 ج رّبَصلاب أزصاوتو ] .هللا باتك

 اوك رتي م نيذلا خويشلا رشعم اي :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٠-

 مه دوعت نأ نونمتي ال اهنع اوفعض ذإ مهتيل ايف !مهتكر ت تح بونذلا

 اهب اولمعي ىتح اهيلع ةوقلا

 :سيق نب فنحألل لحر لاق :لاق «نسحلا نب يلع نع ١-

 «ةرسحلا ثرويو «بولطملا دعابي «نيلاح لا رش عزجملا :لاق !كربصأ ام

 .اراع هبحاص ىلع يقييو

 وهو لوقي طيطح لعح :لاق «ةحلط نب ىجحي نب قاحسإ نع -۲

 .!طيطح كدبع ىلع ربصلا غ رفأف اغارفإ ربصلا غ رفت كنإ مهللا :بذعي
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 هيلع باوثلاو ربضلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 :لوقي وهو موذجع تررم :لاق «سينخ نب ركب نع -۴

 .ابح الإ كل تددزا ام اعطق ءالبلاب ينتعطق ول كلالحو كتزعو

 ربص :لاق ؟ربصأ سانلا يأ :نامقلل لیق :لاق «ةبالق يبا نع ٤-

 ۰ .یذا هعبتی ال

 ‹«يخبسلا دقرفو «انأ تحرح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٥-

 املف .سراف ضرأب انل اخأ روزن «رانيد نب كلامو «عساو نب دمحمو

 اذإف ؛هوحن انضكارتف «لبحلا حفص يق ةريونب نحن اذإ ؛زمرهمار انزواج

 تلحد ول !اذه اي :انضعب هل لاقف .امدو احيق رطقتي موذحم لحرب نحن

 یامسلا ىلإ هفرط عفرف !اذه كئالب نم تحلاعتو تيوادتف ةنيدملا هذه

 ال نأب ىتعلاو ةماركلا كل ؟كيلع ينوطحخسيل ءالؤهب تيتأ !يهلإ :لاقو
 .ادبأ كفلاحأ

 هتيحلب يل هللا لوسر ذحأ :لاق بلف باطخلا نب رمع نع -

 ليربج يناتأ «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» :لاقف -ههجو يف نزحلا فرعأ انأو-

 هيلإ انإو هلل انإ «لجأ :تلقف «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف ءافنآ ثلا

 رهدلا نم ليلقب كدعب نم ةلتتقم كتمأ نإ :لاقف ؟ليربج اي كاذ مم «نوعجار

 ‹«نولضي هللا باتكب :لاقف ؟هللا باتك مهيف كرات انأو نيأ نم :تلقف .ردک ريغ

 الف اهنوبلطيف «مهقوقح سانلا ءارمألا عنمي «مهئارقو مهئارمأ لبق نم كلذو
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 باوثلاو ربصلا ةلاسر

RENEE TOSSES TENE 
TET 
 د ها : OROا ت و جا 3

 .نورصقي ال م يغلا يف مهنودميف ءارمألا ءارقلا عبتيو «نولعتقيف اهنوطعي

 مه يذلا ارطعأ نإ ءربصلاو فكلاب :لاق ؟مهنم ملسي نم ملسي م: :تلقف

 .'(اوکرت اوعنم إو «هوذخأ

8 & $ © 4 @ £ 

 هيلع باوثلاو ربصلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نلسرملا ماخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 رداونلا يق يذمرتلا ميكحلاو ٠۳۲/١ ةنسلا يق مصاع يبأ نبا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۱)

 يف ظفاحلا هبسنو ١٠۹/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۳٠٠/١ سودرفلا يق يمليدلاو ۲

 .هنع تكسو يليعامسإلا دنسم ىلإ 1/١١ حتفلا
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهونو سقنلا ةضابر بانك

 “ريللا مايقو دجهتلا ةلاسر

 كلذ ين لضفلاو ليللا مايق ىلع ثحلا

 هنإف ليللا مايقب مكيلع» لب هللا لوسر لاق :لاق بط ت لالب نع ا

 «مثإلا نع ةاهنمو «ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ليللا مايق نإو «مكلبق نيلاصلا بأد

 .«دسحجلا نع ءادلل ةدرطمو «تاتيسلل ريفكتو

 ةرسيملا هطورشب مايقلل قفو نم ىلع الإ قلخلا ىلع ريسع ليللا مايق نأ ملعا :يلازغلا لاق )١(
 برشلا رثكيف «لكألا رثكي ال نأ :لوألا :رومأ ةعبرأف ؛ةرهاظلا امأف :انطابو ارهاظ هل

 لقث نع ةدعملا فيفخت وهو ءريبكلا لصألا وه اذهو «مايقلا هيلع لقثيو «مونلا هبلغيف
 اهب فعضتو حراوجلا اهب ايعت يتلا لامعألا يف راهنلاب هسفن بعتي ال نأ :يناثلا .ماعطلا

 ةنس اهنإف «راهنلاب ةلوليقلا كرتي ال. نأ :ثلاثلا .مونلل ةبلحج اضيأ كلذ نإف ؛ باصعألا

 بلقلا يسقي ام كلذ نإف ؛راهنلاب رازوألا بقتحي ال نأ :عبارلا .ليللا مايق ىلع ةناعتسالا
 بلقلا ةمالس :لوألا :رومأ عبرأف ؛ةنطابلا تارسيملا امأو .ةحرلا بابسأ نيبو هنيب لوحيو

 مزلي بلاغ فوح : يناثلا .ايندلا موم لوضف نعو عدبلا نعو نيملسملا ىلع دقحلا لع

 «همون راط ؛منهج تاكر دو ةرحآلا لاوهأ يق ركفت اذإ هنإف «لمألا رصق عم بلقلا

 قح راثآلاو رابخألاو تايآلا عامسب ليللا مايق لضف فرعي نأ :ثلاثلا .هرذح مظعو

 تاحرد يف ةبغرلاو ديزملا بلطل قوشلا هج هجیهیف ؛هباوث ل هقوشو هژاجر هب مکحتسی

 فرحب ملكتي ال همايق يف هنأب نامإلا ةوقو هلل بحلا ؛ثعاوبلا فرشأ وهو :عبارلا .نانجلا

 هبلقب رطخي ام ةدهاشم عم هيلع علطم وهو هبر جانم وهو الإ
 رباجو ناملسو ءادردلا يبأو ةمامأ يبأو لالب قيرط نم يور «حيحص ثيدجح اذه (۳)

 دنسملا يف يشاشلاو ١٤/۲ دنسملا يف ينايورلاو ٠٠٠١/١ يذمرتلا هحرخأ بابلا ثيدحو

 .۱۲۷/۳ بعشلا يف يقهيبلاو ۲
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 ليلا مايو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سمفنلا ةضاير بانك

 مایقب مکیلع» ي هللا لوسر لاق :لاق 4ظ د يلهابلا ةمامأ يب أ نع -۲

 ‹تائيسلل ةرفكمو «مكبر ىلإ مكل ةبرق وهو «مكلبق نيلاصلا بأد هنإف ليللا

 . إلا نع ةاهنمو

 ةلمجج :يتمأ فارشأ» ل هللا لوسر لاق :لاق هه سابع نبا نع -۴

 .(«ليللا باحصأو نآرقلا

 :اهنع هللا يضر ةشئاع يل تلاق :لاق «ىسوم يبأ نب هللا دبع نع ٤-

 ."ادعاق ًارقيف ضرع نأ الإ موقي ناك ل هللا لوسر نإف «ليللا مايقب كيلع

 )١( هحيحص يف ةيزح نبا هجرحأ ۲/ ۱۷١مكاحلاو ٠١١/١ ریبکلا يق يناررطلاو ۹۲/۸

 طسوألاو ١/ ۳٠۲ىريكلا يف يقهيبلاو ۲/۲.٠ ه٥. .مهنأشو مهتداع يأ :نيلاصلا بأد

 «مكتائيس رفكت ةلصحخو «مكبر ىلإ مكبرقت ةبرق ليللا مايق نأ هانعم :ضايع يضاقلا لاق

 امك بونذلا طحي هنأ :دئاوفلا نم ليللا مايق فو :جاحلا نبا لاق .تامرحما نع مكاهنتو

 بهذيو «هجولا نسحيو «ربقلا رونيو «ةرجشلا نم فاحجلا قرولا فصاعلا حيرلا طحب
 يردلا بكو كلا ىءارتي امك ءامسلا نم هعضوم ةكئالملا ىرتو «ندبلا طشنيو «لسكلا

 ضيفلا .انل ٤/۲٦۲ .

 ٠١۸/۳ لماکلا يف يدع نباو ۱۲١/۱۲ ریبکلا یف يناربطلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)
 يأ :نآرقلا ةلمهح .۸/.۸ خيراتلا يف بيطخلاو <4 ٤/١٠ ناحرح خيرات يق يناحرجلاو

 يأ :ليللا باحصأ هاضتقع. نولماعلا «هتوالت نوملاعلا «مهرودص يف هل نولماحلا هظافح

 عرضتلاو رافغتسالاو نآرقلاو ركذلاو ةالصلاك ةدابعلا نم عاونأ وأ عونب هنويحي نيذلا

 لاق .فرشلا اذهك فرش الو «لاعتو سدقت هلل ةاجانم اذه نأل ؛ءاعدلاو لاهثبألاو

 ليبسلا نبا لاقي امك هيف ةالصلاو مايقلا ةرشابم ةرثكل ليللا ىلإ باحصألا ةفاضإ :يبيطلا

 .هكولس ىلع بظاوي نمل
 ٠٠٥۲/١. مكاحلاو ۳۲/۲ دوا وبأو ۱۷۷ ۲۲۹/۲ دمحا هجرحا «حیحص ثیدح (۳)
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 ليلا مابتو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 هللا يضر ةشئاع يل تلاق :لاق «ىسوم يأ نب هللا دبع نع ٥١-

 اذإ ناكو «هعدي ال ناك ي هللا لوسر نإف «ليللا مايق عدت ال :اهنع

 .اسلاج یلص “لم وا لسک

 لفجنا ةنيدملا لَ يبلا مدق امل :لاق ف مالس نب هللا دبع نع ٦-

 هجو تنيبت املف «سانلا يق رظنأ تفحجف لب لوسر مدق :ليقو «هيلإ سالا
 ملكتي هتعم ءيش لوأ ناکف «باذک هجو سیل هنآ تفرع ل هللا لوسر

 ءماحرألا اولصو «ماعطلا اومعطأو «مالسلا اوشفأ !سانلا اهيأ اي» :لاق نأ

 .(مالسب ةنجلا اولخدت «ماين سانلاو ليللاب اولصو

 تباط كتيأر اذإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هلظ ةريره يأ نع -۷

 معطأ» :لاق .ةنحلا تلحد هتلعف اذإ ءيش نع ينئبنأف ‹«ينيع ترقو يسفن

 . "السب ةنجلا لخداو «ماين سانلاو ليللاب لصو «مالسلا شفأو ءماعطلا

 .مغلا وأ ضرملا نم بلقتلا وه :لالملاو .هيف روتفلاو ءيشلا نع لقافتلا :لسكلا (۱)

 ٤۲۳/۱. ةحام نباو ٦٥۲/٤ يذمرتلاو ٠٥/٥ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

(r)شفأو ۲۹۹/٦. نابح نباو ۱٤٤/٤ مکاحلاو ۲۹۰/۲ دمحا هجر حا (حیحص ثنیدح  
 ارشنو «ةنسلل ءايحإ «فزاعملا هب اوصخت الو «نينمؤملا هب اومعو هورهظأ يأ :مالتسلا

 اذإ هتملك نأل ؛ناوحإلل اراثكتساو «دداوتلاو بباحتلا ىلإ ادصقو «ةنمألا نيب نامألل

 ةملك لوأ يهو ءاهيلع.لابقإلا ىلإ ةرفنلا نع اه ةيعاولا بولقلا تصلخأ أ تردص

 ةنحلا ىلإ ةلصوم لامعألا هذه نأ هيف :يقارعلا نيزلا لاق .ةكئاللا عم مدآ اهیف ضوافت

 ( > نوُلَمَعَت ك امب اهوُمُتتروأ لا ةنجلآ كلتو $ :ىلاعت هلوقل قفاوم وهو
 مهنإ :سابع نبا لاق امل .هلمعب ةنجلا مكدحأ لحدي نل :ربخب لکشی الو [۷۲:فرزا]

 لزانملل مهتثارو نوكت هيلعف «ةحلاصلا لامعألاب لزانملا نومستقيو ةمحرلاب اهنولجدي
 ص ۰
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 ليلا مايو دجوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 :رذ يبأل ليك هللا لوسر لاق :لاق ء«دلخم نب«يرسلا نع -۸

 ؟ةمايقلا موي قيرط رفسب فيكف «هتدع هل تددعأل ارفس تدرأ ول !رذ ابأ اي»

 مص» :لاق .يمأو يبأب ىلب :لاق «؟مويلا كلذ كعفني اب رذ ابأ اي كئبنأ الأ

 روبقلا ةشحول ليللا ةملظ يف نيتعكر لصو «روشنلا مويل هرح ديدش اموب

 وأ اهلوقت قح ةملك وأ نيكسم ىلع ةقدصب قدصتو «رومألا ماظعل ةجح جحو

 .(اهنع تکست ءوس ةملك

 هنع هللا ففحخ ليلا مايق لاطأ نم هنأ ىنغلب :لاق «ىعازوألا نع -۹

 .ةمايقلا موي

 ىلع ئكتم وهو نسحلا ىلع تلحد :لاق «ةرق نب ةيواعم نع ٠١-

 يف ةالصلا :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ !ديعس ابأ اي :تلقف «هريرس

 .ماين سانلاو ليللا فوج

 راهنلا ةالص ىلع ليللا ةالص لضف :لاق يل د هللا دبع نع ١-

 .ةيئالعلا ةق ةقدص ىلع رسلا ةق دص لضفک

 نب ورم ل ا ایک ر و نا یک

E RD 

 :هنم الضف اهيلع يزاحناو اه قفوملا وهف هللا لضفب ةحلاصلا لامعألا هذهب

 يرسلاو ءالسرم يرسلا ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق ()
 و معن وب ج ٠١١/۳ ةكم زابحأ يق ىهكافلاو ٥۹۲/١ معن: وبأ رثألا ج رحأ :تلق .يدزألا هفعنض
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 ليللا ماتو دجيتلا لاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ة ةضابر باتک

 ولو ليلا مايق نم ُب ال» : هللا لوسر لاق :لاق «ةداتق نع -۳
 .“(قاش بلح َرذق

 !ديعس ابأ اي :نسحلل لحجر لاق :لاق ءةلاضف نب كرابم نع - ٤١
 فيش ملعأ ام :لاق ؟لامعألا نم ىلاعت هللا ىلإ دبعلا هب برقي ام لضفأ ام
 ىلإ ليللا فوح يف دبعلا مايق نم لضفأ هللا ىلإ نوبّرقتلا هب برقتي
 .ةالصلا

 ليللا اذه ةدباكُم نم دشأ المع ملعن ام :لاق «نسحلا نع ٠-

 .لاملا ةقفن

 ىلإ ليللا فوج يت دبعلا مايق :لاق «ليذملا يبأ نب هللا دبع نع ١١-
 .ةمايقلا موي هيدي نیب یعسي هل رون ةالصلا

(WD. 4 
 تشبشبت ليللا نم دبعلا ماق اذإ :لاق «بشوح نب رهش نع -۷

 ییلسم نم هراد راع هب حرفو الصم عضوم هل رانتساو «ضرألا هل

 :ظفلب ۸۰/۰ یلعی يبا دنع سابع نبا نع ءا ؛السرمو الوصوم ءاج «لسرم ثیدح (۱)

 هلاحرو ۲٠۲/۲: يمنيه لاق .ةاش بلح قاوف ءةقان بلح قاوف «هعبر «هثلث «هفصن

 ةالص نعدت ال :ظفلب ۲٠١٠/٤ طس وألا يف يناربطلا دنع رباح نعو .حيحصلا لاحر

 :لسرملا امأو ؛ريثك مالك هيفو ديلولا نب ةيقب هيفو :يمثيملا لاق .ةاش بلح ولو ليللا

 سودرفلا يف يمليدلاو ۲۷٠/١ ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ ينزملا ةيواعم نب سايإ نعف
 رهف ءاشعلا ةالص دعب ناك امو ءةاش بلح ولو ليلب ةالص نم دب ال :ظفلب ٥

 .تاقث هلاجر ةيقبو «سلدم وهو قاحسإ نب دمحم هيفو :يمثيملا لاق .ليللا نم

 .هجولا ةقالطو طاسبنالا نم :شبشبتلا (۲)
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 ليلا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 تصوأ هتليل هنع تضقنا اذإف «هئاعد ىلع اونمأو «هتءارقل اوعمتساف «نجلا

 لوط يمحراو «هتعاسل هيهبن «ةفيفح هيلع ينوك :تلاقف «ةفنأتسملا ةليللا هب

 ىلإ هملستو «كلت هتليل هنع ىلوت مث «مهشرف ىلع نولاطبلا مان اذإ هرهس

 ءهتعاطب يف كلمعتسا يذلا كعدوتسأ :هايإ اهقارف دنع هل لوقتو «راهنلا
 .كلذ لثم هرحآ يف راهنلا هل لوقيو لاق .اديهش ةمايقلا ق كل ينلعحجو

 ءانغتسالا مهزعو «نينمؤملا فرش ليللا مايق :لاق «نسحلا نع -۸

 .سانلا يديأ يق امع

 «ندبلل ةايحم ليللا مايق :لاقي ناک :لاق «يناسارخلا ءاطع نع -۹

 ماق اذإ لحجرلا نإو «حراوجلا يف ةوقو «رصبلا يف ءايضو «بلقلا يف رونو
 هانيع هتبلغ اذإو «هبلق يف احرف كلذل دجي احرف حبصأ ادجهتم ليللا نم

 دقو ءائيش دقف دق هنأك بلقلا رسكنم انيزح كلذل حبصأ هئزج نع مانف

 .اعفن هل رومألا مظعأ دقف

 ةمايقلا موي نمؤملل رون ليللا مايق :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٠-

 .ريعسلا رح نم دبعلا دعبي راهنلا مايصو «هفلخح نمو هيدي نيب ىعسي

 ليللا نم ماق اذإ دبعلا نأ ينغلب :لاق «فرطم نب ةحلط نع ١-

 .!كلبق نيدباعلا جاهنم تكلس كابوط :هاکلم هادان دجهتیل

 ليللا نم ماق اذإ دبعلا نأ يغلب :لاق «سيق نب دمحم نع -۲

 هيلع تطبهو «هسأر قرفم ىلإ ءامسلا نانع نم ربلا هيلع رثانت ةالصلل
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صسفنلا ةضايد باتك

 غرف اذإف ىاوهلا ناكسو هراد رامع هل عمتساو «هتءارقل عمتست ةكئاللا
 «هئاعد ىلع نمؤتو «ةكئالملا هب تطاحأ ءءاعدلا يف سلحو هتالص نم

 مئان ريخف من ءارورسم نيعلا ريرق من :يدون كلذ دعب عجطضا وه نإف

 .لمع ريخ ىلع
 نم ماق اذإ دبعلا نأ ينغلب :لاق «هيبأ نع ركذي رذ نب رمع نع -۳

 هل اعدف هدجهت ىلحتسا الإ هللا قلخ نم ءيش هعمسي م ةالصلل ليللا

 نولصيو هتءارقل نوعمتسي تويبلا نانجو ءاوهلا ناكس نإو :لاق «ريخب

 هيلع ينوك :لوقتف «ةلبقتسملا ةليللا هب يصوتل كلت هتليل نإو «هتالصب

 ربلا نإو «هسفنل رظانلا معنو بحاصلا معنف «هتعاسل هيظقيأو ةفيفخ

 .دجهتلا ىلإ ماق وه اذإ هسأر ىلع رثانتيل
 .ةدابعلا سأر ةالصلا :لاقي ناك :لاق «رانيد نب ورمع نع - ٤

 ٠ .ليللا

 ةحأر نمۇملل سیلو ‹تاوهشلا هبحاص نع عطقي راهنلا مايصو ءليلذلا

 ,ةنحلا لود نود

 ‹نيدباعلا نويع رقت ٠ دحهتلا لوطب و -۷
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر

 رادلا يقو ليللاب يلصي لحر انيب :لاق فط بزاع نب ءاربلا نع -۸

 ايش یری الف رظنی لعجو «رفني سرفلا لعجف ؛ طوبرم ناصح سرف
 ةنيكسلا كلت» :لاقف ءهل كلذ ركذف ي يبلا یتأف ‹«حبصأف «عزفي لعجف

 “(نآرقلل لزنت

 نم مكدحأ ماق اذإ :لاق هب تماصلا نب ةدابع نع -۹

 8 او لبا يناتفو نيطايشلا ةدرم هتءارق رهجب درطي هنإف «هتءارقب رهجيلف

 نولصيو «هتءارق ىلإ نوعمتسي رادلا ناكسو ءاوملا ف مه نيذلا ةكئالملا

 هيهبن :لوقتف «ةفنأتسملا ةليللا هب تصوأ ةليللا هنع تضم اذإف «هتالصب

 دنع فقوف «نآرقلا ءاج ؛ةافولا هترضح اذإف «ةفيفح هيلع ينوكو هتعاسل

 هردص نیب راص یتح نآرقلا لحد هنم اوغرف اذإف «هنولسغی مهو هسأر

 هنیب راص تح نآرقلا جرح ریکنو رکنم ءاحو هترفح یف عضو اذإف «هنفکو
 .هقرافع. انأ ام :لوقيف «هلأسن نأ ديرن انإف ءانع كيلإ :نالوقيف ءامهنيبو

 يف ظفاحلا لاق :ةنيكسلا كلت 1٤۷/١. ملسمو ٤/٤ ۱۹١ يراحبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(
 اه :ليقو .ناسنإلا هجو اه ةقافه حير يه :لاق يلع نع هريغو يربطلا ىور :ء۸/۹ حتفلا

 :يدسلا نعو .عاعش اهينيعل :سنأ نب عيبرلا نعو .رملا سأرك سأر اهن دهاحج نعو ناسأر

 يتلا يه :لاق كلام يأ نعو .ءايبنألا بولق اهيف لسغي ةنحلا نم بهذ نم تسلط :ةنيكسلا

 :ليقو .ةنينأمطلا يه :ليقو .يربطلا رايتحا اذهو .بلقلا نوكس يه :هنعو .ةمحرلا اهيف ىقلأ

 يناعملا هذه ىلع كارتشالاب ةلوقم اهنأ رهظي يذلاو .يناغصلا هركذ ةكئالملا :ليقو .راقولا

 سيلو لوألا وه بابلا ثيدحب قيلي يذلاو هب قيلي ام ىلع هيف تدرو عضوم لك لمحيف

 ءايشأ انه ةنيكسلا ىنعم يف ليق دقو ۸۲/١: ملسم حرش يف يوونلا لاق .ديعبب بهو لوق
 .ملعأ هللاو ةكئالملا هعمو هيف ىلاعت هللا تاقولخم نم ءيش اهنأ :اهنم راتحملا
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 ليللا مافو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 هلخدأ ىح :يلإ دامح نب ةيواعم باتك يف ناكو :نمحرلا دبع وبأ لاق

 ؟ينفرعت له :لوقيف رظني مث ءامكنأشف ءيشب هيف اترمأ امتنك نإف «ةنحلا

 كراهن ءىمظأو كليل رهسأ تنك يذلا نآرقلا انأ :لوقيف ءال !لوقيف

 ليلح ءالحألا نم مويلا يندجتسف كرصبو كعمو كتوهش كعنمأو

 ريكنو ركنم ةلأسم دعب كيلع امف رشبأف « قدص احأ ناوحإلا نمو «قدص

 اراثد هلأسيف هبر ىلإ نآرقلا دعصيف هدنع نم ناحرخي مث .نزح الو مه نم

 نيمسايو ةنحلا رون نم شارفو ليدنقب هل رمؤيف «ةنجلا نم ارونو اشارفو
 نآرقلا مهقبسيف ايندلا ءام“ يبرقم نم كلم فلأ هلمحيف «ةنحلا نيم ساي نم

 شارفب كل رمأ تح كبرب لزأ مل ينإف ؟يدعب تشحوتسا له :لوقيف «هيلإ
 هل نوشرفيو هنولمحيف «ةكئالما هيلع لحديف ءةنحلا رون نم رونو راثدو

 مث هردص دنع نيمسايلاو «هيلحر تحت راثدلا نوعضيو شارفلا كلذ

 الف «هیلع يقلتسیف هنع نودعصي مث «نعألا هقش ىلع هنوعضی یتح هنولمحي
 عستيف ربقلا ةلبق يف نآرقلا عفدي مث .ءامسلا ي اوجلي ىتح مهيلإ رظني لازي
 .هللا ءاش ام هيلع

 ةئامعبرأ ةريسم هيلع عستيف :ةيواعم باتك يف ناكو :نمهرلا دبع وبأ لاق

 امك اضغ همشيف هفنأ دنع هعضيف «هردص دنع نم نیم سايلا لمحي مت «ماع

 ' هيتأيف «نيترم وأ ةرم موي لك هلهأ يتأي م ءروصلا يف خفني نأ ىلإ هب ءيح
 هرشب نآرقلا هدلو نم دحأ ملعت نإف «لابقإلاو ريخلاب محل وعديف «مهربخب
 هيلع ىكبف «ةيشعو ةودغ رادلا ىتأ «ءوس بقع هبقع ناك نإو «كلذب

 .لاق امك وأ .روصلا يف خفني ىتح
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 يأ :تلقف «مونلا يف ليهك نب ةملس تيأر :لاق «حلحألا نع ٠-

 .ليللا مايق :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا

 نب ةملس دي يف ناك ليللا نأك :لاق «بشوح نب فلح نع ١-

 راهنلا مايص ةحايسلا نوري اوناك :لاق ديوس نب قاحسإ نع -۲

 .ليللا مايقو

 ىلإ ليللا فوج يف دبعلا مايق :لاق «ليذملا يبأ نب هللا دبع نع -۳

 ٠ .ةمايقلا موي هيدي نیب یعسی رون ةالصلا

 «ناوحإلا يقل :ايندلا حور نم ثالث :لاق ‹هبنم نب بهو نع -۲ ٤

 .ليللا رخآ نم دجهتلاو «مئاصلا راطفإو
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 ليلا ماشو دجهللا لاسر : قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک

ARSED OE 

 دجهتلل مايقلا دنع ءاعدلا باب

 ليللا نم دجهتي ماق اذإ ئ يبلا ناك .:لاق هل سابع نبا نع م٥

 دمحلا كلو «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا رون تنأو دمحلا كل مهللا» :لاق

 ٠ تاومسلا كلم كل دمحلا كلو «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا ميق تنأ
 كيلإو «تلكوت كيلعو «تنمآ كبو «تملسأ كل مهللا «نهيف نمو ضرألاو
 ترحخأ امو تمدق ام يل رفغاف «تمکاح كيلإو «تمصاخ كبو «تبنأ

 هلإ الو تنأ الإ هلإ ال رخؤملا تنو مدقملا تأ < تنلعأ امو تررسأ امو

7 
 «!كريغ

 لوسر ماقف «ةنوميم يتلا دنع تب :لاق هاڪ سابع نبا نع ٦-

 يو ءارون يبلق ين لعجا مهللا» :هئاعد نم ناكو «ليللا نم يلصي اغ هللا

 يئوف نمو ؛ارو يلام نعو ءارون يني نعو ءارون يعم يو ءارون يرصب

 ارون يل مظعأو ءارون يفلخو «ارون يمامأو ءارون يتحت نمو ر ءارون

 بر)» :ل هللا لوسر ءاعد نم ناک :لاق هه سابع نبا نع ۷

 «يل ىدهلا رسيو يندهاو «يلع رصنت الو ينرصناو «يلع نعت دو ينعأ
 ءاعاوطم كل ءاركاذ كل ءاركاش كل ينلعجا بر «يلع ىغب نم ىلع ينرصناو

 «يتبوح لسغاو «يتبوت لبقت بر ءابينم اهاوأ كل ءاتبخم كييلإ ءابغار كبيلإ

 ٥۳۲/۱. ملسمو 1 يراحبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 ٠٠٠/١. ملسمو ۲۳۲۷/۰ يراخبلا هجرخ «حیحص ثیدح (۲)
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 ةميخس للساو «يناسل ددسو «يټجح تبثو ‹يلق دهاو ‹«ينوعد بجأو

0) 
 «!يلق

 نم ماق اذإ هلظ رمع ناك :لاق «نمحرلا دبع يبأ ليئاكيم نع -۸

 كدنع نم ةليللا ينعجراف «يتحاح ملعتو «يناكم ىرت دق مهللا :لاق ليللا

 :لاق «هتالص یضق اذإف .يل ترفغو ينتحر دق يل اباجتسم احجنم احلفم

 ‹ميقتسي اهيف الاح ىرُأ الو «مودي ايندلا رمأ نم ايش ىرأ ال ينإ مهللا

 .یھلأو رثک ام ریخ یفک و لق ام هنإف «یسنأف اهنم يل لقت الو «یغطأف

 ماق اذإ لوقي يشاقرلا ديزي ناك :لاق «ميعن نب ريهز نع -۹

 مركأ اي كتعاط يف يفعض وقف «فيعض كتنحل يلطو !نيمحارلا محرأ اي

 .ةالصلل حتتفي مث !نيلوؤسملا

 نباو ۱ مكاحلاو ه٥ يذمرتلاو ۸۳/۲ دواد وبا هحرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 نم هئادعأب هئالب عاقيإ ىلاعت هللا نم وهو اا :ركملا :يبيطلا لاق ۲۲۸/۳ نابح

 رمو تا نس :اتبخم كيلإ «يئادعأل ركمت الو يأ :يلع ركمت الو «نورعشي ال ثيح

 وأ «هركذ ىلإ اونأمطا يأ :[٣۲:درمإ 4 مهَبر ىلا ًارتبْخأو ل هللا لاق ضرألا نم نعمطلا

 نم اعشاح :ليقو «ءاجرلاو فوخلا نيب فقاولا وه :تبحملاف «هرم أ لإ مهسوفن تنكس

 اعجوتم انيزح ينلعحا يأ «ءاكبلاو هوأتلا ريثك :اهاوأ .عضاوتلاو عوشخلا وهو تابحإلا

 للساو .ةعيطخلاو ةلرلا :ةبوحلاو .[٠«ترلإ 4 ج يلح هول :هلوق هنمو ‹طيرفتلا ىلع

 لقلا يل نکسیو «ردصلا نم احدي ام اهوغو هدسحو هدقحو هلع يأ :يلق ةميخس

 .اهنم بلقلا ةيقنتو اهجارحإ :اهلسو «قالحألا ءىواسم نم

 -۹ 4 -۔



 ناک :لاق « يمرادلا فجع نب سيق نب مراد نب لاله نع —

 :لوقيف نويعلا تأده اذإ موقي ناكف «نيرحبلاب انل اراح يدبعلا ةفيلخ

 لازي الف هبارحم ىلإ دمعي مث .تاريخلا نم كدنع ام يغتبأ تمق كيلإ مهللا

 رادلا ين هعم نوکت تناک زوجع ينتثدحو .:لاق .رجفلا علطي ىتح يلصي

 «تابحخإ ةبانإ ل به :لوقي دوجسلا يف وعدي هعمسأ تنك :تلاق

 نسحب كيدل ينسحو «كتعاطب كقلح يف ييزو «بينم تابحإو

 ريخو لوؤسم ريخ تنأف «نوقتملا كيلإ دفو اذإ ينمركأو «كتمدح

 .ادومح ریو روکشم ویخو دویم
 هعم نوکت تناک زوجع ينتثدج سيق نب مراد نب لاله نع -۱

 نوبلاطلا ماق :لوقي رحسلا يف اعد اذإ هعمسأ تنكف :تلاق رادلا ٤

 مرج يذ نم مكو «كدوحل نوضرعتم نحنو كيلإ انمق «مهعم تمقو
 هل تحرف دق ميظع برک يذ نم مکو «همرح نع هل تحفص دق میظع

 كتزعبف «هرض نع هل تفشك دق رثک رض يذ نم مكو «هبرک نع

 انتفرع يذلا الإ كتيصعم نم هيلع انيوطنا ام دعب كتلأسم ىلإ اناعد ام

 .!ةبئان لك دنع وجرملاو ريخ لكل لمؤملا تنأف «كمركو كدوج نم

 ةدرجع عم نوكن انك :لاق «يدبعلا ملسم نب ءاحر نع -۲

 نم موقت تناك اعرو :لاق «ةالص ليللا ييحت تناكف :لاق رادلا يف ةيمعلا

 كيلإ :نوزحم امه توصب تدان رحسلا ناك اذإف «رحسلا ىلإ ليلا لوأ
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
SE aE وک ھو E SE ASE AES دک 8 E O O LO O OO 

 نوقبتسي «راحسألا ملظ ىلإ ""حلدلا ريكبتب يلايللا ”ىحجد نودباعلا عطق
 لوأ يق ينلعحت نأ كلأسأ كريغب ال يملإ كبف «كترفغم لضفو كتمحر ىلإ

 ينقحلت نو «نيبرقملا ةجرد يق كيلإ ينعفرت نأو «كيلإ نيقباسلا ةرمز
 ءامظعلا مظعأو «ءامحرلا محرأو ءامركلا مركأ تنأف «نيحلاصلا كدابعب

 يكبت لزت الف ءاهطوقس ةبحو عمسي ةدحاس رخت مث :لاق !يرك اي

 .ةنىس نیا اباد كلذ ناكو «رجفلا علطي قح اهدوجس يف وعدتو

 تاوعدلا هذهب وعدي ناك هنأ ؛ٍيلب يبلا نع 4 سابع نبا نع - ۳

 اهب يدهت ةمهحر كلأسأ ينإ مهللا» :رتولا نم غرفي نيح سلاح وهو ليللا نم

 ‹يدهاش اهب عفرتو «يئاغ اهب درتو «يثعش اهب ملتو «يرمأ اهب عمجتو يبق

 نم اهب ينمصعتو ‹«يدشر اهب ينمهلتو ‹«يهجو اهب ضيبتو «يلمع اهب يک زتو

 اهب لانأ ةهحرو ءرفك هدعب سيل انيقيو ءاقداص اناعإ كلأسأ ينإ مهللا ءوس لك

 لزانمو «ءاضقلا دنع زوفلا كلأسأ ينإ مهللا !ةرخآلاو ايندلا يف كتمارك فرش

 ينِإ مهللا !ءايبنألا ةقفارمو ءءادعألا ىلع رصنلاو ءءادعسلا شيعو «ءادهشلا

 كلأسأ ينإف .كتمحر ىلإ ترقتفاو ييأر فعضو يلمع رصق نإو كلأسأ

 باذع نم ينريجت نأ روحبلا نيب ريجت امك «رودصلا يئاش ايو ءرومألا يضاق اي

 مو يلمع هنع رصق امو مهللا !روبقلا ةنتف نمو «ءروبللا ةوعد نمو ءريعسلا

 .ارمق الو امحن یرت ال نو ميغ عم لیللا داوس :ىحدلا )١(

 .هلک ليللا ريس :ليقو «رحسلا ریس :ةطدلا (۲)

 .امهتداع يأ :امهبأد (۳)

 - ۹“ ۔_



 ليللا مابقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بينهتو صفنلا ةضاير باتك

 نم ادحأ هيطعم تنأ ريخ نم وأ «كدابع نم ادحأ هتدعو ريخ نم يتلأسم هغلبت

 انلعجا مهللا !نيملاعلا بر اي كتمحرب هيف كيلإ بغرأو كلأسأ ينإف «كقلخ
 بحن ‹كئايلوأل املس .كئادعأل ابرح «نيلضم الو نيلاض ريغ نیدتهم ةاده

 لبحلاو ءديشرلا رمألا اذ مهللا !كفلاخ نم كتوادعب يداعنو «سانلا كبحب

 «دوهشلا نيبرقملا عم دولخلا موي ةنجلاو «ديعولا موي نمألا كلأسأ .ديدشلا

 مهللا !ديرت ام لعفت تنأو دودو ميحر كنإ «دوهعلاب نيفوملا «دوجسلا عكرلا

 الو ءنالكتلا كيلعو دهجلا اذهو ءةباجتسالا كيلعو ءاعدلا اذه يهإو ير

 يف ارونو «يربق يف ارونو «يبلق يف ارون يل لعجا مهلا .هللاب الإ ةوق الو لوح
 ‹«يمد يف ارونو «يمځ يف ارونو «يرشب يف ارونو «يرعش يف ارونو «يرصب

 ارونو «ينيمب نع ارونو «يفلخ نم ارونو «يدي نيب نم ارونو «يماظع يف ارونو

 «!ارون ينطعأو !ارون يندز مهللا !يتحت نم ارونو «يقوف نم ارونو «يلاش نع

 فطعت يذلا هناحبس !هب لاقو زعلا سبل يذلا ناحبس)» :هتوص عفري م :لاق

 ىصحأ يذلا ناحبس !هل الإ حيبستلا يغبني ال يذلا ناحبس !هب مركتو دجلا

 ناحبس !معنلاو نملا يذ ناحبس !لضفلاو لوطلا يذ ناحبس !هملعب ءيش لك

 '(!مرکقلاو ةردقلا يذ

 لها يضاق راثد نب براح ناک :لاق «رهزألا نب ةسبنع نع ئ

 هتوص عفريو لوقي ليللا ضعب يف هتعم اعرف ينم راوجلا بيرق ةفوكلا

 هححصو ۲۸۳/٠٠١ ريبكلا يف يناربطلاو .بيرغ ثيدح لاقو 4۸۲٠/١ يذمرتلا هجرخأ (۱)

 .تدضاعت اهنكل لاقم هديناسأ يفو :يوانملا لاق ٠٦٦/۲ ةميزح نبا
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 ليللا ماقو دحهنلا ةلاسر قلخلا بيذهقو صفنلا ةضاير باتك

 كلف هتيوق يذلا فيعضلا انأو «دمحلا كلف هتيبر يذلا ريغصلا انأ :لوقي

 هتلوم يذلا "”كولعصلا انأو ءدمحلا كلف هتينغأ يذلا ريقفلا انأو .دمحلا

 يذلا ”بغاسلا انأو ءدمحلا كلف هتجوز يذلا بزعلا انأو «دمحلا كلف

 رفاسملا انأو «دمحلا كلف هتوسك يذلا يراعلا انأو «دمحلا كلف هتعبشأ

 انأو ءدمحلا كلف "هتيدأ يذلا بئاغلا انأو «دمحلا كلف هتبحاص يذلا

 «دمحلا كلف هتيفش يذلا ضيرملا انأو «دمحلا كلف هتلمح يذلا لحارلا

 كلف هتبجأ يذلا يعادلا انأو «دمحلا كلف هتيطعأ يذلا لئاسلا انأو

 .دح ىلع ادم انبر دمحلا كلو انبر «دمحلا

 .دامتعا الو هل لام ال يذلا ريقفلا :كولعصلا )١(

 .عئاحلا يأ :بغاسلا (۲)

 .هتلصوأ يأ :هتيدأ (۳)

- ۹۸A 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بينتو سفنلا ةضابر باتك

 اهددري اعيمج ةليل ةيآب ماق نم باب

 اهدري یاب هلل مایق هلظ هللا لوسر ماق :لاق هه ظ رذ يبا نع ٥-

 4 ج ميکحل ا زيرعلا تنأ كإف مَ رفعت ناو كدابع مم مهْنَذعث نإ

 2 :٠۸ i] ةذئاملا]

 ماقم اذه :ةكم لهأ نم لحر ل لاق :لاق ‹قورسم نع - ٤٦

 حبصي نأ برك وأ حبصأ ىح ةليل تاذ هتيأر دقل 4ل يرادلا ميت كيحأ

 مھ
 هوس تحصل ًاولمعو اوما َنيدُلاک ہهلعْجَت نأ أ نشا اوخرتخت

 ارل ا مز و ھو

 .[٠۲:هنام] ) 7 ` روكي امء اس مُهثاَمَمَر مهاب

 دعب دجسملا ق هل يرادلا ميمت ماق :لاق « «ميلس نب ناوفص نع “۷

 [٠.«درنسول) 4 2 وخلك اهيف مهو :ةيآلا هذهب رمف ءاشعلا ىلص نأ

 .حبصلا ناذأ عم" تح اهنم جرح امف

 بائر نب نوراه ناک :لاق «يعازخلا دلاخ نب نارمع نع -۸

 اولاقق» :حبصي ىتح ةيآلا هذه ددر ايرو ءدجهتال ليلا نم موقي يدسألا

 («مسال] 4 2: نيول نم نوكنو اًنَبَر تاب بدك الو ذرت اَ

 مكاحلاو ٤۲۹/١ ةجام نباو ٠۷۷/۲ يئاسنلاو ٠۷۷/١ دمحأ هجرحأ «حيحص ثنيدح )١(

۷ 

 ۹۰۹ ۔



 ليللا مايقو دجهنلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةشاير بانك

 اذإ ناكو «ليوط ليل بهذي :لاق وأ حبصي تح كلذك وهف يكبيو :لاق

 .ارورسم ماق دجهتلل ماق

 ددري ريبج نب ديعس تعم :لاق «نمحرلا دبع نب ىحي نع -۹

 .[۹٥:سی] ¶ ؛ وُمرْجُْملآ اهيا ويلا اورتماو :حبصي ققح ةيآلا هذه

 ةليل تاذ انأ انيب :لاق « هللا دبع ابأ ىنكي سيق نم لحجر نع ٠-

 تح ةيآلا هذه ددري لزي ملف ‹«يلصي ليللا نم ماقف «نسحلا دنع

 :انلق حبصأ املف ء[۲«سرب] 4 اهوصخحت ال هلآ تمعن أودعت ناو ظ : ر حسا

 ءاربتعم اهيف نإ :لاق «ةليللا رئاس ةيآلا هذه زواجت نكت م !دیعس ابا اي

 .رثكأ هللا معن نم ملعن ال امو «ةمعن ىلع عقو الإ درت الو افرط عفرت ام

 ههجو ىلع رهظأ فوخلا ادحأ تيأر ام :لاق «ناميلس يبأ نع ١-

 مَع ب حابصلا تح ةليل ماق «يح نب نسحلا نم نيبأ عوشخلاو
 داعف «داع مث هيلع يشغ مث ءاهيف ةيآب رم ءاهددري [٠:اسلإ 4 ج نول ءاسَتي

 .رجفلا علط ىتح اهمتخي ملف هيلع يشغف «اهيلإ

 .رحسلا تقو لحد يأ :رحسأ )١(

 - ۹1۰ ۔



 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابو باتك

 اعيمج ليللا موقي ناك نم باب

 ليل يلع دهشي الأ يلع هلل :لاق «يفقثلا لاله نب ةدبع نع -۴

 رطفي نأ بل باطخلا نب رمع هيلع مسقأف :لاق .لكأب سش الو مونب

 ينعي سيق دبع نب رماع ةًأرمال ليق :لاق «نومیم نب دیعس نع -۴

 راهنلاب طق اماعط هل تعنص ام :تلاق ؟رماع ةدابع تناك فيك :همداحخ

 .هيلع عجطضاف ليللاب اشارف هل ت تشرف الو «لیللاب الإ هلکأ

 :لوقي سيق دبع نب رماع ناك :لاق «ناوزغ نب ليضفلا نع ه٤

 ناكف :لاق !اهبراه مان رانلا ليم تيأر امو !اهبلاط مان ةنحلا لغم تير ام

 ءاح اذإو «حبصي ىتح ماني امف .مونلا زانلا رح بهذأ :لاق «ليللا ءاج اذإ

 «ليللا ءاج اذإف «يسمي تح ماني امف .مونلا رانلا رح بهذأ :لاق «راهنلا

 .ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دعب «جلدأ فاح نم :لاق

 قح راهن الو ليلب مان هتيأر ام ءرهشأ ةعبرأ سيق دبع نب رماع تبحص

 رطفیف :لاق . اکو امهیلع لعح دق نافیغر هل ناکو :لاق .هتقراف

 ‹حبصي تح يلصي ماق ليللا ءاج اذإ ناکو «رحآلاب رحستيو دحاو ىلع

 .هنم جرختسي يذلا هنهدو محللا مسد )١(
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 ليللا ماضو دجيهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضامر باك

 لازي الف موقي مث «ةالصلا هل نكمت تح نآرقلا انملع راهنلا ءاح اذإو

 ىلصف ماق ليللا ءاج اذإف ؛ يسع تح نآرقلا انملعي مث «رصعلا تح يلصي

 نب رماع اهيلع لزن ىتلا ةأرملا تلاق :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 منهج ركذ نإ :لاق !؟مانت كارأ الو نوماني سانلا ىرأ يل ام :سيق دبع

 .مانأ ينعدي ال

 !هاتبأ اي :اهيبأل ميثخ نب عيبرلا تنب تلاق :لاق «كلام نع -۷
 ©تايبلا فاخي كابأ نإ :لاق !مانت كارأ الو نوماني سانلا ىرأ يل ام

 مونلا نوعفدي ادابع هلل نإ :لاق «يئاوتسدلا بحاص ماشه نع -۸

 .مهمانم يق اوتومب نأ ةفاخم

 اماوقأ تكر دأ :لاق -وه نم يردُأ ال- :لاق «نامثع يأ نع 0۹

 .اوماني نأ ليللا داوس ي هللا نم نویحتسي

 داوس يف هللا نم نويحتسي اماوقأ تكر دأ :لاق «كاحضلا نع ٠-

 .ةعجضلا لوط نم اوماني نأ ليللا

 :الاق «سينحخ نب ركب نب سودقلا دبعو بابحلا نب ب دیز نع ¬ ~1

 قتح افلكت مانأ نأ هللا نم يحتسأل ينإ :لوقي حلاص نب نسحلا ناك

 .يداولا ةيح :هل لاقي ناكو :لاق .نعرصي يذلا وه مونلا نوكي

 .ةتغب ذحخؤيف ملعي نأ ريغ نم ليللا يق دصقي نأ وه :تايبلا )١(

 -۹1۲ -۔



 يللا ماتو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 لزاي نأ ةفاخم منأ م مانأ الأ تعطتسا ول :لاق «كلام نع -۲

 .مئان انأو باذعلا

 لحر بحص :لاق ءابجع ائيش ناكو كلملا دبع نب ملسأ نع -۳

 ؟مانت كارأ ال يل ام :لاقف ءاراهن الو اليل امئان هري ملف نيرهش الحر

 يت تعقو الإ ةبوجعأ نم جرحأ ام «يمون نرطأ نآ رقلا بئاجع نإ :لاق

  .اهریغ

 ناكو «يزاغملا ضعب يف خيش انبحص :لاق «بلاغ يبأ نع ٤-

 رظن اذإ ناكو «ضرألا ىلع وأ هتباد رهظ ىلع «ناك ثيح ليللا ىيحي

 حرفي ءاملا غولب دنع !هاتوحخإ اي :ىدان هؤوض عطس دق رجفلا ىلإ

 .ةمه لك عطقنت كلانه «حاورلا ليجعتب نودراولا

 اندنع الزان ةعمز ناك :لاق « ينابيشلا دشار نب مساقلا نع ٥-

 اذإف ءاليوط اليل يلصيف موقي ناكو «تانبو لهأ هل ناك و «بيصحل اب

 اذه لكأ !"نوسرعملا بكر لا اهيأ اي :هتوص ىلعأب ىدان رحسلا ناك

 انهه نم عمستف نوبثاوتيف :لاق !؟نولحرتف نوموقت الأ !؟نودقرت ليللا

 علط اذإف ءاضوتم انهه نمو ءائراق انه نمو ءایعاد انھھ نمو «ایکاب
 .ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع :هتوص ىلعأب ىدا رجفلا

 .ادحاس الإ تاب امف قورسم جح :لاق «قاحسإ يبأ نع -

 .ليللا لوأ لزني يأ :سرعيو هراهن ريسي يذلا :سرعلا 0(

- ۳ 



 ليللا ماهو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفالا ةشابو بانك

 «مانأ ينعدي ال منهج ركذ نإ مهللا :لوقيف «ىلقم ىلع ةبح هنأك هشارف

 .هالصم ىلإ موقيف

 ماقملا فلح امئاق الجر ىأر هنأ ؛يلجعلا نمحرلا دبع يبأ نع -۸

 يدونو «نآرقلا رحآ ىلع یتا یتح ارقي لزي ملف «نآرقلا حتتفاف ‹يلصي

 مث «هرتو اهتبسح :لاق «ةعكر عكر ف ماق مث «ملسف سلجف لوألا ءادنلا

 بكر لا طبغي لهنملا دورو دنع :دحأ هعمسي ال هنأ ىري وهو لاق

 هل راهنلاو ليللا هيف ناکو «دجسملا ةيحان يف هءاسك دمف سدقملا تيب

 ‹يلصي عمجأ هتليل تيبيف :لاق «هدم دق يذلا ءاسكلا كلذ فلح ةميعط

 :لاق .ىرسلا موقلا طبغي حابصلا دنع :هل توصب دم رجفلا علط اذإف

 .جرخت نأ اهردابأ سفن يه امنإ :لوقيف .كسفنب قفرت الأ :هل لاقي ناكو

 دوجسلا الإ ايندلا نم ءيش ىلع ىسآ ام :لاق ‹قورسم نع -۰

 .ةالصلا يق

 رهسلا ىلع ربصأ تيأر ام :لاق «برح نب مالسلا دبع نع ١-

 ىقتح ليلب امئان هتيأر امف ةكم ىلإ هعم ترفاس «بشوح نب فلحخ نم

 .!ةفوكلا ىلإ انعجر

 -۹1 4 -۔



 ليللا مايو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 انيلع مدق هللا دبع نب ماس تيأر :لاق «ةراس يبأ نب دمحم نع -۲

 حتتفاف «مهس ينب باب يلي ام ةيحان ىلإ لام مث ءءاشعلا ىلصف احاح

 ٠ ىبتحاف سلح مث «رجفلا علط ىح الاشو انيمي ليم لزي ملف «ةالصلا
 | .هبوثب

 دبعل نكي م :لاق «دعس هل لاقي ةلظنح نب هللا دبعل لوم نع -۴

 نم ايعأ اذإ اذكه هسفت يقلي ناك اغنإ «هيلع ماني شارف ةلظنح نب هلا

 . ایش هجھپ م هعارذو هوادار كنس وت ؛ءةالصلا

 ام !ينب اي :يمأ يل تلاق :لاق «بنيز يأ نب هللا دبع نع ٤-

 :تلاق ؟ماني ناك امُأ :تلق .يتيب يف ةنس نيعبرأ ذنم اشارف كوبأ دسوت

 .رجفلا لبق دعاق وهو ةفيفخن ةعجه «ىلب

 :نامزلا كلذ يف نولوقي اوناك :لاق «نايفس نع يديمحلا نبع ٥-

 لاق .لئاو نب رابحلا دبعو ديبزو ةحلط ادجهت ةفوكلا لهأ لوطأ نإ
 نم ةيطم هدنع ليللا ناك اغنإ «معن :لاق ؟روصنمف :تلقف :يديمحلا

 العرا دق هتبصأ تعش ىم اياطلا

 ۾ مصي ١ هرهظ.عم هب امهعمجي بوثب هنطب ىلإ هيلحر ناسنإلا ثي نأ :ءابتحالا :ريثألا نبا لاق )١(

 .بوثلا ضوع نيديلاب ءابتحالا نوكي دقو :لاق .اهيلع هدشيو

 .اليل مونلا :عوجملا (۲)

 _۔۹٥-



 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخدا بينهتو صفنلا ابو بك

 دسوتي ال نم هللاو اناك «مايقلا لوطو ليللا رهس امهقلحخأ دق امههجو

 .“نآرقلا

 :لاق «هحخايشأ ضعب نع شيرق ىلوم بوي يبأ ناميلس نع -۷
 ًاضوتي ناك دق هل ةرهطم ىلإ دمعف «دجهتلل ةليل تاذ يمايإلا ديبز ماق

 نأ داك ءاديدش ادراب ءاملا اهيف دحجوف "ةرهطملا يف هيدي سمغف «اهنم

 اهنم اهجرخي ملف ةرهطملا يق هديو ريرهمزلا ركذف «هدرب ةدش نم دمج
 كنأش ام :تلاقف لاحلا كلت ىلع وهو ةيراجلا تءاجف .حبصأ ىقح

 هذه ىلع دعاق انهه تنأو «يلصت تنك امك ةليللا لصت م ؟يديس اي

 ءاملا درب يلع دتشاف ةرهطملا هذه يف يدي تلحدأ ينإ !كحيو :لاق ؟لاحلا

 «يلع تفقو ىح هدرب ةدشب ترعش ام هللاوف «ريرهمزلا هب تركذف

 دحأ كلذب ملع امف :لاق .ايح تمد ام ادحأ اهب يثدحت ال نأ يرظنا

 .هللا هحر تام یتح

 لوقت ليللا ءاج اذإ ةيودعلا ةذاعم تناك :لاق «ليضف نع -۸

 :تلاق «راهنلا ءاج اذإف «حبصت تح مانت امف .اهيف تومأ يتلا يتليل هذه

 تسبل دربلا ءاج اذإو «يسمت تح مانت امف .هيف تومأ يذلا يموي اذه

 .مونلا نم دربلا اهعنمب تح قاقرلا بايلا

 ادسوتم نآرقلا نوكي الو «هب دجهتي نكلو نآرقلا نع ماني ال هنأ يأ :نآرقلا دسوتي ال (۱)

 .اهيلع ظفاحيو هتءارق موادی وه لب هعم

 .هب رهطتيو هب ًاضوتي يذلا ءانإلا يأ (۲)

 ۔ ۹٩٦ -



 ليللا مايفو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانک

 ةذاعم مدخت تناك ةأرما ينتثدح يلهابلا نانس نب مكحلا نع -۹

 تّلاَجف تماق مونلا اهبلغ اذإف «ةالص ليللا يخت تناك :تلاق «ةيودعلا

 كئدقر تلاطل تُم ذق ول كمامأ مونلا !سفن اي :لوقت يهو رادلا يف

 .حبصلا تح كلذك يهف :تلاق .رورس وأ ةرسح ىلع ربقلا [فإ]

 ءابهصلا يأ دعب اشارف دّسوتت م ةيودعلا ةذاعم نأ ؛ييحلا نع ٠-

 .تتام یتح

 نكي م ميلس نب ناوفص نأ ؛يرمعلا نمحرلا دبع يأ نع ۸١-

 ناك اغنإ ‹«لیللاب شارف یلع هبنج عضی ناک الو اداس لیللاب دسوت

 .ادعاق ىَبحا هانيع ُةْبلغ اذإف «يلصُ

 ةنالث ليللا لعجي يمايإلا دييز ناك :لاق «ةمربش نبا نع -۲

 .كئزح ىلإ ق :لوقیف امهدحأ یدان اعر ناک و «هینبا نيبو هنیب ثالثأ

 ءاي منيف رحآلا لسك اعرو «هءزح مف لسکیف

rمانملا يف يمايإلا ديبز تيأر :لاق ءريثك يبأ نب ىحمي نع  

 ياف :تلق .هللا ةمحر ىلإ :لاق !؟نمحرلا دبع ابأ اي ترص ام لإ !تلقف

 .بلاط يبأ نب يلع بحو ةالصلا :لاق ؟لضفأ تدحو كلمع

 ال ناکف ءايفتخ يدنع رضنلا نب دمحم ناك :لاق «رثبع نع ٤-

 ناف اوليق» :ةلئاقلا يف ءاج دقف تلق ول :هل تلقف :لاق .اراهن الو اليل ماني
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 ليللا ماهو دحجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

 سفنأل ينإ :لاقف .هيلع تححلأف «يلع دري ال لعجف “'«ليقت ال نيطايشلا

 .مونلا يف اهؤس يسفن يطعأ نأ هركأل ينإ :هريغ لاقو .مونلاب اهيلع

 ينإ :رمعل ردكنملا نب رمع مأ تلاق :لاق «رمع نب عفان نع ٥-

 «ينلوهيف يلع دريل ليللا نإ هللاو !همأ اي :لاقف .امئان كارأ نأ يهتشأل

 يبرأ هنم تيضق امو ينع يضقنيف
 ىلع لمح دق ماشلا لهأ نم دباع ناک :لاق «دباعلا ركب نع ٦-

 ديرت امأ «سانلا لمعي م ام تلمع !ينب اي :همأ هل تلاقف «ةدابعلا يف هسفن

 نِٳ !اميقع يب تنک كتيل :لوقيو يكبب وهو اهيلع دري لبقأف ؟عجهت نأ

 اليوط اسبح ربقلا يف كينبل

 يظرقلا بعك نب دمحم مأ تلاق :لاق «يرصبلا ريثك يبأ نع -۷

 دق كنأ تننظل ابيط اريبكو ابيط اريغص كفرعأ ينأ الول !ينب اي :دمحم

 !هاتمأ اي :لاق .راهنلاو ليللاب كسفنب عنصت كارأ امل ءاقبوم ابنذ تلمع

 :لاقف ينتقمف يبونذ ضعب ي انأو يلع علطا دق هللا نوكي نأ يننمؤي امو

 هنإ تح رومأ ىلع يب درت نآرقلا بئاجع نأ عم «كل رفغأ الف بهذا

 .يتجاح نم غرفأ ملو ليللا يضقنيل

 نع ۲٠۳/۳ سودرفلا يف يمليدلاو ٠۳/١ طسوألا يف يناربطلا هاور «نسح ثيدح )١(
 .سنأ

 .قجاح يأ (۲)
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 ‹عجطضی مث هشارف شرفي سواط ناک :لاق «نامیلس يبا نع -۸

 ىقح ةلبقلا لبقتسيو «هجرديف بشي مث «ىلقملا ىلع ةبحلا ىلقتت امك ىلقتيف
 .نيدباعلا مون منهج ركذ ريط :لوقيو «حابصلا

 هنج اذإ زر نب ناوفص ناك :لاق «حئاسلا رفعج يأ نع -۹

 .داقرلا ينم رانلا فوحخ عنم :لوقيو «روثلا روخي امك روحي ليللا

 وحن وأ ةنس نيسم ذنم لحجر ينثدح دواد نب هللا دبع نع -۰

 :هل تلاقف هلك ليللا يلصي ناكف «ةأرمال كولم ناك :لاق «ةنس نيسم

 راتلا تركذ اذإ ءليللا يلو راهنلا كل :اه لاقف .ليللاب مانن انعدت سيل

 .ينزح لاط ةنحلا تركذ اذإو «يمون راط

 ءوضوب انايحأ حبصلاو ءاشعلا يلصأل ينإ :لاق «بهو نع ۹١-

 .حبصي ىقتح ليللا ماني ال هنأ ينعي .دحاو

 ةادغلا يميتلا ناميلس ىلص :لاق «جولفغملا يلع يبأ مثيملا نع -۲

 .ةنس نيعبرأ ةمتعلا ءوضوب

 ام الإ ةدابعلا نم يبأل نكي مل ول :يميتلا ناميلس ةنبا تلاق -۴

 .اهيلإ رظنيف جرخي موجنلا يعاري «هلك ليلا ناك

 اريبك اخيش يميتلا ناميلس تيأر :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٤-

 .ءاشعلا ةالص يا (0)

 ۔ ۹1٩۹ -



 لبق يلصيف موقي اهوأ ىلإ ىهتنا اذإف ءاهدعصي ناكف ةاقرم نينامت ةحرد

 .دعقي نأ

 رمت ام لق ءاومنتغا !بابشلا رشعم اي :لاق «قاحسإ يبأ نع ٥-

 .ةيآ فلأ اهيف ًارقأ انأو ال

 نع قاحسإ وبأ فعض :لاق «يدبعلا ملاس نب ءالعلا نع ٠-
 متتساف هوماقأ اذإف «ماقي ىتح ةالصلا ىلإ موقي نأ ردقي ال ناكو «مايقلا

 .مئاق وهو ةيآ فلا أرق امئاق

 تفعضو ينم ةالصلا تبهذ :لاق «يعيبسلا قاحسإ يبا نع -۷

 .نارمع لآو ةرقبلا الإ ًارقأ امف ةالصلا يف موقأ مويلا ينإ «يمظع قرو

 فيصلا ةليل موقي قاحسإ وبأ ناك :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۸

 .ةعجه كلذ٠نيبو هرحآو هلوأف ءاتشلا امأف «هلک

 يقب يذلا ام !قاحسإ ابأ اي :لاق «هللا دبع نب نوع نع -۹

 ريخلا كيف يقب :لاق .مئاق انأو ةعكر يف ةرقبلا ًأرقأف موقأ :لاق ؟كنم

 .ةنس نيعبرأ ذنم اضمغ ىنيع تلقأ ام :لاق «قاحسإ يبأ نع ٠-

 .اهلقأ ل تظقيتسا اذإف انأ امأ :لاق «قاحسإ يأ نع ٠١-

 - ۰ ۔



 ليلا ميشو دجهتبا ةاسر قلخلا بينيتو صنللا ةسااير بتلك

 تدع مث «تظقيتسا مث «تم اذإ :لاق راسي نب ملسم نع -۲
 ( .كنيع هللا دقرأ الف ءامئان

 نب ةبتع نب ورمع ناك :لاق «يوحنلا رمع نب ىسيع نع - ۴

 لهأ اي :لوقيف « رباقملا يتأيف «ليللا "حعنح يف هسرف بكر يف «جرخب دقرف
 الو ةئيس نم نوبتعتسي ال «مالقألا تعفرو ‹فحصلا تيوط !روبقلا

 «هیمدق نیب فصیف «هسرف نع لزا مث «يکبي م «ةنسح يف نودیزتسی

 هيح دجسم يتأي تح هسرف بكر «رحفلا علط اذإف «حبصي تح يلصيف

 .هيف ناك امن ءيش يف نكي م هنأك «موقلا عم يلصيف

 دوسألا نب نمحرلا دبع انيلع مدق :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ٤-

 .مدق ىلع حبصأ ىتح يلصي ماقف «هيمدق ىدحإ تلتعاف ءاجاح ديزي نبا
 ميلس يبا نب ثيل انيلع مدقو :لاق ءاشعلا ءرضوب رحفلا ىلصر :لاق

 رسا یس يلم لس نب نیت ناک لاق نین یا

 ام رمأل انقلخ ام رمأل :لوقيو «ةعاس دعب ةعاس ءاكبلا جيهيف سلجي مث

 .نكلهنل ريخب ةرحآلا تأن مل نفل ءانقلح

 تاذ ةداحح نب دمحم ملسم نب سيق راز :لاق «نایفس نع ۱۰٦-

 .هبناح :لیقو «هلوأ ي (۱)

 .اضرلا بلطيو ةءاسإلا نع عحري يأ :بتعتسي (۲)

 - ۹۱ -۔



 ليلا مايقو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 مئاق دمحمو :لاق ءءاشعلا ةالص دعب دجسملا يف وهو هاتأف :لاق «ةليل

 الازي ملف «يلصي ىرحألا ةيحانلا ف ملسم نب سيق ماقف :لاق «يلصي

 .هدجسم مامإ ملسم نب سيق ناكو :لاق .رجفلا علط تح كلذ ىلع

 هل لاقف :لاق «هناکم دمحم ملعی ملو ایقتلی ملو مهمأف يحلا ىلإ عجرف :لاق

 :لاق .هيلإ لتفن ملف ةحرابلا ملسم نب سيق كوحأ كراز :دجسملا لهأ

 هیلإ ماق ًالبقُم ملسم نب سیق هآر املف «هیلع ادغف :لاق .هناکعب تملع ام

 ۰ .نایکبی العجف اعیمج اولح مث «هقنتعاف

 يبضلا ديزي يأ ناك :لاق «يبضلا ديزي نب نمحرلا دبع نع -۷

 لوط نم هيلع دمتعي هبارحم ين ڏو هل ناكو «مايقلا لاطأ ليللا نم ماق اذإ

 :لوقی ناکو :لاق «طقسي ىتح مئاق وهو مونلا هبلغ اَّمْبرلو :لاق «مايقلا

 يسفنل رذعأ ناك ينبلغ نإف «مانأ الأ دهحأ «مونلل دمعأ نأ بحأ ال

 .يدنع

 -هللا ءامإ رايخ نم تناكو- لاوش يأ تنب ةدبع نع -۸

 اهالصُم يف تَّعَحه رجفلا علط اذإف «هلك ليللا يلصت ةعب ةعبار تناك :تلاق

 تبثو اذإ- لوقت اهعمأ تنكف :تلاق ءُرجفلا رسي تح ةفيفخ ةعجه

 نأ كشوأ ؟نيموقت ال مك ىلإو ؟نيمانت مك !سفن اي :-كلذ اهتدقر نم

 اذه ناكف :تلاق «روُشْنلا موي ةحرصب الإ اهنم نيموقت ال ةموت نيمانت

 .تتام تح اهرهد اّهباد

 ۲ -۔



 ليللا مايقو دجوتلا ا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر باتك

 لح ديف ءيجي ناک :تلاق «نانس يأ نب ناسح ةأرما نع -۹

 ملع اذإف ءاهيبص ةأرملا عداخت امك ينعداخي م :تلاق «يشارف يا يعم

 ! هللا دبع ابًأ اي :هل تلقف «يلصيف موقي مث جرخف هسفن لس تمن دق يأ

 نأ كشوأف !كحيو «يتكسا :يل لاقف .كسفنب قفرا ؟كسفن بذعت مك

 .اهنم موقأ ال ةدقر دقرأ

 يف ةدباع ةأرما تناك :لاق «يبلكلا ورمع نب ديوس نع - ١

 :تلاقف «كلذ يف تبتوعف :لاق .اريسي الإ ليللا نم مانت ال تناکو «ینغ

 .اداقر نينمؤملل روبقلا يق ةدقرلا لوطب یفک

 انل تناك :لاق -سودس ينب نم لحر- ةملس يبأ نع ١-

 «ةرينم :اه لاقي ناكو انحايشأ اهكردأ نكلو ءاهكر دن مل يحلا يف زوجع

 ءاج دق !ةملظلا تءاج دق !لوملا ءاج دق :لوقت ءليللا ءاج اذإ تناكف

 تح يلصت لازت الف موقت م : :لاق ءةمايقلا موب اذه هبشأ امو !فوحلا

 ص
 لاق :تلاق «يمأ ينتثدح ناملس نب زيزعلا دبع نب دمحم نع -۲

 «بلاغ مون الإ ايندلا راد يق هللاو مون ال !مونلل امو نيدباعلل ام :كوبأ

 .ابولغم الإ مانی داکی امو «شارف هل ام كلذك هللاو ناکف :تلاق

 ال فسوي نب دمحم ناک :لاق «يدهم نب نمححرلا دبع نع ٣-
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 ربصأ طق ادحأ تيأر ام :لاق «برح نب مالسلا دبع نع ٤-

 هتيأر امف ةكم ىلإ هعم ترفاس «بشوح نب فلحخ نم ليلب رهس ىلع
 .ةفوكلا ىلإ انعجر ىتح ليلب امئان

 ربصأ طق ادحأ تيأر ام :لاق «ءىرقملا نمهرلا دبع يبأ نع ٠٥-

 .داور يبأ نب زيزعلا دبع نم مايقلا لوط ىلع

 مايقلا لوط ىلع ريصأ ادحأ تيأر ام :لاق « ينانبلا تباث نع ٦-

 تيأر الإ طق ليلب يسأر تعفر ام :لاق «سيق نب ورمع نع -۷

 دجهتملا ىعدي ناكو :قاحسإ ريغ لاق .يلصي امئاق ةشئاع يبأ نب ىسوم

 .هنول ریغت ةدش نم

 نم ليلب ملعأ ادحأ تيأر ام :لاق «يدبعلا ديلولا يبأ نع -۸

 ( ( .كرابملا نب رمعم

 .ةالوم عيزب تنب ةمطاف تير امر :لاق «ديلولا يبا نع -۹

 نم يلصت اهتيأر اعر -نامثع يبأ رغألا ةأرما تناك و- فسوي نب نسحلا

 .هرخآ ىلإ ليللا لوأ

 اهادحإ موقت ةيلاعو ةنضغ تيأر امر :لاق «ديلولا يبأ نع ٠-

 يف فارعألاو ماعنألاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا ًأرقتف ليللا نم

 .ةعكر
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 دابعلا تيأر دق :لاق «بوقعي يبأ دايز نب ليعامإ نع ١-

 لوطو راهن الو ليلب ةالص ىلع ربصأ طق ادحأ تيأر امف «نيدجهتملاو

 ال راهنلاو ليللا يلصي ناك !ةناوع يبأ نب رورسم نم «مايقلاو رهسلا

 رظنأ لحاسلا ىلإ ينوحرحخأ :لاقف «لتعاف ةرم انيلع مدقو :لاق .رتفي

 .مانأ ال ىح ءاملا ىلإ

 نم ةناوع وبأ ناك :لاق -ةناوع يبأ نتح- رواسللا يبا نع - ۲

 يبا نب ؛ رورسم انيلع مدق املف ءاداهتجا هلوطأو «ليللاب ةالص سانللا رشكأ

 وأ «يسفن هللاو ترقتحا !رواسملا ابأ اي :ةناوع وبأ يل لاق «ةناوع

 .يسفن يلإ هللاو ترغاصت

 ليللا داوس لبقأ اذإف «مهعسول ةرصبلا لهأ ىلع ديز نب دحاولا دبع

 هنأکو هبارح ىلإ موقی مث «مزحتم "”رمضم ناهر سرف هنأک هيلإ ترظن

 .بطاحخي لحر

 ليللا ءاج اذإ ناك رمتعملا نب روصنم نأ ؛صوحألا يأ نع ٤-

 .فعضي ال يأ (1)

 .نزحلا دشأ :ثبلا (۲)
 «توقلا ردقب فلعلا للقي مث «ىوقتو نمست ىتح تفلع اذإ سرفلل فصو وه :رمضلملا (۳)

 ىلع يوق «همح فحو «هقرع فح اذإف «قرعیف محی یتح لالحلاب یشغی اتیب لحدیو
 .يرجلا
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 ىلإ ماق مث «هبايث قوف ضَحَلا ءاتش ناک نإو «افیيص ناک نإ یّدَنراو رر

 .حبصي قح ةبوصنم ةبشح هنأكف هبارح

 ءاهليل ماقو اهَراهن ماص «ةنس روصنم ماص :لاق «ةدئاز نع ٥-

 همأ هل لوقتف .هتفش قربو لحٌّتكاو نَهَذا حبصأ اذإف «ليللا يكبب ناكو

 .يسفنب تعنص اع ملعأ انأ :لوقيف ؟اسفن تلتقأ «كنأش ام

: O O ES 

 ليللا موقيو راهنلا موصي ةنس ماقف :لاق ا م

 اياطملا نم ةّيطَم روصنم دنع ليللا ناك لاق «نایغس نع ۷

 .هلحترا دق هتبصأ تعش تئش یتم

 ىلص اذإ رمتعملا نب روصنم ناك :لاق «كلام نب ميمت يأ نع -۸

 امئاق تاب اغنإ هلعلو «مهيلإ رثكي مهّندحيف «هباحصأل طاشّنلا رهظأ ةادغلا

 .لمعلا مهنع يفخيل كلذ لك «هفارطأ ىلع

 :-روصنم راجل ةنبا- ةيراج تلاق :لاق «صوحألا يبأ نع -۹

 روصنم كاذ !ةينب اي :لاق ؟روصنم حطس يف تناك يتلا ةبشخلا نيأ !هبأ اي

 .ليللا موقي ناك

 نع رمتعملا نب روصتم مأ اولأس :لاق «ةلبج نب ءاطع نع ٠-

 .وعدي هثلثو ‹یکبي هثلثو «ًارقي لیللا ثلث ناک :تلاق هلمع
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 اذإ ناكف «ةكم ىلإ ةرم هانبحص !ىميتلا نايح يأ ىلع هنم فحأ سانلا

 .اهشع نم تجيه اذإ ”ريبانزلا هذه هنأكف ليللا ملظأ

 حیبص نب عيبرلا م نب نع يبص نب عيبرلا دحأ تنك :لاق «بلاغ ب هللا دبع - ۲

 تاوصأ رادلا يحاون نم عم أف «دجهتلل ماق اذإ هروهطب هيتآ تنكو

 ال عيبرلا ناكف :لاق «تجيه يه اذإ لحنلا تاوصأ اهنأك نيدجهتملا

 .ادج ليللا ليوط ناكو ءاهقرافي ام لق نادابع تذختا

 ىطعأ ميلس نب ناوفص ناک :لاق «روصنم يأ نب دمحم نع -۳

 نأ ينغلبف :لاق .يبرب قحلأ تح شارف ىلع ينجح عضأ الأ :ادهع هللا

 ليق «توملا هب لزن املف «هبنج عضي م ةنس نيعبرأ كلذ دعب شاع ناوفص

 دنسأف :لاق .اذإ دهعلاب هلل تيفو ام :لاق ؟عءجطضت الأ !هللا كمحر :هل

 تبقث هنإ :ةنيدملا لهأ لوقيو :لاق «هسفن تجرح تح كلذك لاز امف

 ,دوججلا ةراك نب هتهبج

 نم ةعاس هل تناکو «هیاع ماف اشار هتارما هل تدهمف «رفس نم فوع

 .ادبأ شارف ىلع ماني الأ فلحف «اهنع مانف < اهياصي ليلل

 دجهتي م ةليل مان هلظ ن يرادل امیق نأ ؛ردکنلا نب دمحم نع ٥

 .عاسل بابذلا نم برض «روبنز عمج )١(
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 ةرصبلا لهأ نم لحر نع يلذهلا ركب يبأ نب فرطم نع ٦-

 ناكف «ميمت ينب نم لحر دبعت :لاق -يطيلسلا رونلا دبع هنظأ :لاق-

 ام :لاقف .ائيش ليللا نم تمن ول !ينب اي :همأ هل تلاقف «ةالص ليللا يحي

 أ ل تعش نإو «ةرحآلا يف ادغ منأ ملو مويلا تمن تئش نإ !همأ اي تعش

 .باسحلا رسع نم نيحيرتسملا عم ةرحخآلا يف ادغ مونلا كردأ يلعل مويلا

 كل يلإ بحأ ةرحآلا ةحارف ءةحارلا الإ كل ديرأ ام هللاو !ينب اي :تلاق

 وجنت كلعل «ةايحلا مايأ رهسلا فلاحف !ينب اي كنودف ءايندلا ةحار نم

 طقسف ةخرص ىتفلا خرصف :لاق .ايجان كارأ امو «مويلا كلذ رسع نم

 تلاق ءاهنوزعي ميمت ينب نم تالاحر اهدنع تعمتحجاف «اتيم اهيدي نيب

 اوناكو :لاق !ةرحآلا موي ليتق هاينباو !ةمايقلا موي ليتق هاينباو :لوقت يهو

 اهنبا نم لضفأ تناك اهنإ :نولوقي

 مدقي دعس ينب نم لحر ناک :لاق «ينادابعلا مصاع يبأ نع -۷

 ناكف :لاق ةعيبو كاذ ذإ تناكو «نادابع تذحختا ام لوأ يف انيلع

 لبقتساو «ىبتحا رحسلا ناك اذإف «رتفي نأ داكي ال راهنلاو ليللا يلصي

 .كسمأ ناسنإي سحأ اذإف :لاق «هسفن ىلع حونيو يكبي لعجف «رحبلا

 ‹«يكبي وه اذإو «هتوصب انأ اذإف «لحاسلا ىلإ ةليل تاذ تحرخف :لاق

 :هئاکب يف لوقیو

 ضرملاو ءابولا ةريثك يأ )١(
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 ليللا ماقو دحهتلا ةلاسز ٍ قلخلا بيذهنو سقنلا ةضاير بانك
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 يلايللا ملظ يف عمدلا لوطب ينيدعسأ كحيو نيعاي الأ

 يلالعلا كلت يف رهدلا ريخب يزوفت نأ ةمايقلا يف كلعل

 .هتك رتو تعجرف :لاق .كسمأ يتئيجب سحأ املف :لاق

 رضنلا نب دمحم عم انجرح :لاق «يلجبلا ورمع نب رامع نع -۸

 هريعب ىلع وهو الإ ليللا نم ةعاس ظقيتسن انك امف «ةكم ىلإ يثراحلا

 لزن اذإ ناکو :لاق «ةكم لحد یتح منی م هنأ یرن انکف :لاق ارقي دعاق
 ‹«كيفكن نحن !نمحرلا دبع اب اي :هل لاقيف «هباحصأ ةمدح يف وه اغإف

 .باوثلاب يلع “”نوسفنتأ :لوقیو «مهیلع یبأیف

 ءاطع عم يزاغن انك :لاق «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع -۹

 وأ هثلث ليللا نم بهذ اذإف ءةالص ليللا يحي ناكف :لاق «يناسارخلا

 !رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع اي ""هطاطسف يف وهو ىدابن هفصن

 مايقلف ءاولصو اوؤضوتف اوموق !نالف ايو !نالف ايو !زاغلا نب ماشه ايو

 ءديدصلا بارشو ديدحلا تاعطقم نم رسيأ راهنلا اذه مايصو لبللا اذه

 .هتالص ىلع لبقي مث «"ءاحولا ءاحولا

 برغملا نيب يلصي ناك نامثع ابأ نأ ينغلب :لاق صاع نع - ۰

 .نولخیت يأ (۱)

 .يزاغلا هب لظتسي رعشلا نم تيب (۲)

 .تعرسأ اذإ ايحوت تيحوت :لاقي «ةعرسلا ةعرسلا يأ (۳)
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 ليلا مايقو دجيتلا ةفاسر قالا بيدوثو سفنلا ةشاير باك

 م دعأ تلعجف «يلصي وهو ةيحان تسلجف هتيتأف «ةعكر يتئام ءاشعلاو

 .هعم يلصأ تلعجف تمقف :لاق «نبغلا وه هللاو اذه :تلق

 .هيلع یشغی تح يلصي نامثع وبا ناک :لاق «رمتعم نع - ۱

 ضرف دق هللا دبع نب رماع ناك :لاق «دايز نب ىلعملا نع -۲

 دقو سلج ىلص اذإ ناكو «ةعكر فلأ ةليلو موي لك يف هسفت ىلع
 اذهبو تقلح اذه !سفن اي :لوقيف «مايقلا لوط نم هاقاس تحخفتنا

 بحلا ىولتي امك یولتی ناکو :لاق “.ءانعلا بهذي نأ كشوي «ترمأ

 .!يل رفغاف مونلا نم ينتعنم دق رانلا نإ مهللا :يدانيف موقي مث «ىلقملا ىلع

 "نانامیلسب لجر اندنع ناک :لاق «يسيقلا حاير نع - ۳

 يلصي ناكو «هيلجر نم دعقأ تح ةعكر فلأ ةليلو موي لك يلصي
 :لوقيو «ةلبقلا لبقتساف ىبتحا رصعلا ىلص اذإف «ةعكر فلأ اسلاح

 ترانتسا فيك ةقيلخلل تبجع لب !كاوسب تسنأ فيك ةقيلخلل تبجع

 .!كاوس ركذب اهبولق

 يف يلصت ةذاعم تناك :تلاق «ةيودعلا ورمع تنب ةيسآ نع ٤-

 :لوقت تناكو «هنم موقت ليللا نم اهءزح ًأرقتو «ةعكر ةئامتس موي لك

 .!روبقلا تاملظ يف داقرلا لوط تفرع دقو مانت نيعل تبجع

 .بعتلا يأ )١(

 داهزلا نم لحجر هب طبارف جاجحلا مايأ فرطلا بحاص طيشن نب ديبعل ةعيطق :ناناميلس (۲)

 .هيلإ بسنف رباح نب ناميلس هل لاقي
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 يلصي ناك يمرضحلا ديزي نب ثراحلا نأ ؛رضم نب ركب نع - ٥

 .ةعكر ةئامتس ةليللاو مويلا يت

 لك يف ىلصت تناك قلط مأ نأ ؛ناحد نب ةبعش نبا نع - ٦

 .هللا ءاش ام نآرقلا نم ًارقتو «ةعكر ةئامعبرأ ةليلو موي

 لك يق ىلصي ينانبلا تباث ناك :لاق «ملسأ نب لهس نع - ۷

 « امه رصضعیف هديب امهذح ايف «هامدق ترمض حبصأ اذإف «ةعكر ةئاالث ةليل

 .!هافه او «يب عطقو نودباعلا ىضم :لوقي مث

 ةليل لك يق نآرقلا ارقي ينانبلا تباث ناك :لاق «ةبعش نع -۸

 .رهدلا موصيو

 مايقلا لوط ىلع ربصأ طق ادحأ تيأر ام :لاق «ماشه نع -۹

 مئاق وهف اليل انلزن نإ انكف «ةكم ىلإ ةرم هانبحص «تباث نم رهسلاو

 نحنو اظقيتسم هب سحت وأ هارت نأ تش یتمف الإو «حبصي تح يلصي

 .ايلات امإو ايكاب امإ ریسن

 ليللا موقي ينانبلا تباث ناك :لاق «ةلاضف نب كرابم نع ٠-

 . مايق نم يدنع ذلأ يلق يف هدجأ ءيش ام :لوقي ناكو «راهنلا موصيو

 ۱ .ليللا

 هربق يف ةالصلا ادحأ تيطعأ تنك نإ مهللا :لاق «تباث نع ١١-
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 ليللا ماو دحينلا ةلاسر قالا ياوتو سفنلا ةشاير بالك

 هتيأر وه الإ هلإ ال يذلا هللاو انأ :لاق ءرفعح يبأ رسح نع -۲

 .هربق يل يلصي امئاق رضح بايث هيلعو -اتباث ينعي- يمانم يف ةليللا

 اوناك نيذلا يثئدح :لاق «يلهملا ةمصلا نب ميهاربإ نع -۳

 ةءارق انعم“ تباث ربق تابنجب انررم اذإ انك :لاق ءراحسألاب صجلاب نورم

 .نآرقلا

 ةربو نب زرک ناک :لاق -هیبأ نع هنظأ- لیضف نب دمحم نع ٤-

 مث «نيترفح رفح دق ناكو «تارم ثالث ةليللاو مويلا يف نآرقلا متخي

 ىلع هيمدق لعجيو «يلصيف موقيف ءءاسك هيلع ىقلأ مث ءانبت اهؤلمب لعح
 .نيترفحلا

 قلعتي ادتو ةربو نب زرك دجسم يف تيأر :لاق «ليضف نع ٥-

 ءةالصلا يف اهيلع موقي ءاسك اهيلع نبت اهيف ةرفح تيأرو «ىلص اذإ هب

 .امرحم ناحرج نم جرخي زرک ناکو

 الإ ةعاس يق طق ةربو نب زرك تيأر ام :لاق «ليضف نع ٠١-
 انفداصف «يلصي ماق مث هقبطأف لمحاب لاق لزنملا انلزن اذإ انكو «يلصي

 ىلع هديب برضف «مويلاف ةالصلا كرت نإ :انلقف ءءام هيف سيل الزنم
 .يلصي ماق مث «مميتف بارتلا

 .ءايشألا لمحل ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام وه (۱)
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 ليللا مايفو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ةيسداقلا نم ةربو نب زرك عم تلبقأ :لاق ءراطعلا نايح نع -۷

 ىلع يلصيف بکر ی مث «نیتعکر يلصيف لزایو «هراهح ىلع يلصيو ًارقي ناکف

 يل ربصت نأ بحت :يل لاقو «نیتعکر يلصيف لزاي مث "ينه ریس مث «هرام
 .ةفوكلا لحد ىح كلذ لعفي لاز امف «تعش ام عنصأ :تلق ؟كسفن

 ةعمجلا موي ءيجج ناذاز نب روصنم ناك :لاق «ماشه نع -۸

 يلصب موتيف ءرهظلا يلصي حوري ناكر «مامإلا حوري ذآ لبق متحيف
 برغملا نيب اميف نآرقلا متخي ناكو ءرصعلا ىلإ رهظلا نم نآرقلا متخيف

 اشعار

 بنح ىلإ ةليل تاذ تيلص :لاق «ناسح نب ماشه نع -۹

 يق غلبو نآرقلا ًارقف ءءاشعلاو برغملا نيب اميف طساوب ناذاز نب روصنم

 نابأ نب زيزعلا دبع ثيدحلا اذهب تثدحف :دمحم لاق .لحنلا ىلإ ةيناغلا

 نولحدي مث «برغملا نولصي نايتف ءاكبلا ينب يف ةفوكلاب اندنع :لاقف

 .ءاشعلا ةالص لبق نآرقلا نومتخيف نوحرخي مث «نوشعتيف

 تومت كنإ :ناذاز نب روصنمل ليق ول :لاق «ةناوع يأ نع ٠-
 .دیزم هدنع ناک ام دغ دعب وأ ادغ

 نآرقلا ارقي ناك رتعز نب ميلس نأ ؛دیز نب ٹراحلا نع >۱

 .تارم ثالث ةلیل لک

 .نمزلا نم اليلق يأ (۱)

۳ - 



 نم نيتليل لك يف نآرقلا متخي دوسألا ناك :لاق «ميهاربإ نع -۲

 .ءاشعلاو برغملا نيب ام ماني ناک و «ناضمر

 .نآرقلا امهيف

 نآرقلا عبر أرقي ريبزلا نب ةورع ناك :لاق «بذوش نبا نع ٤-

 رشن ةليل الإ كلذ كرت امف :لاق .ليللا هب موقيو :لاق ءارظان فحصملا يف

 ۰ .ةلبقتسملا ةليللا نم هءزحج دواع مث 'هلجر

 ين :لوقی بیبح نب قلط ناک :لاق «ديزي نب جاجحلا نع ٥-

 غلبي تح نآرقلاب ئدتبيف موقيف «يرهظ يكتشي تح هلل موقأ نأ بحأل

 .عكري مث رجحلا

 هللا دبع نب فوع ناک :لاق «يوحنلا رمع نب ىسيع نع ٦--

 !هكز مهللا !همنأ مهللا :لوقي مث «ةعكر يف اعبس ًأرقيف ليللا نم موقي

 فصن أرقي قح ماني ال يأ ناك :لاق «رعسم نب دمحم نع -۷

 بثي مث «ةفيفحخ ةعجه هيلع عجه مث هءادر فل هدرو نم غرف اذإف «نآرقلا

 مث ءروهطلاو كاوسلا وه امنإف «هبلطي وهف «ءيش هنم لض دق يذلا لحرلاك

 .اهعطقف هلجر يف ةلكألا هتباصأ هنأ كلذو )١(

- ۹۳€ 



 ليلا مابتاو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 .ادج كلذ ءافحإ ىلع دهجي ناكو ءرجفلا ىلإ كلذكف بارحنا لبقتسي

 اهنآ "ةصفح نع يل ركذ :لاق ءةيواعم نب مركلا دبع نع -۸

 رطفتو رهدلا موصت تناكو «ةليل للك ين نآرقلا فصن ًارقت تناك
 .قيرشتلا مايأو نيديعلا

 نارينلا ضوحخ نم رسيأ ليللا مايق :لاق «لوغم نب كلام نع -۹

 .ميمحلا بارش نمو

 تدسح ام :يئاطلا دواد لاق :لاق ءرمحألا دلاح يبا نع ٠۰-

 قزرأ نأ بحأ ينإف «ليللا نم موقي لحجر نوكي نأ الإ ءيش ىلع ادحأ

 هانيع هتبلغ اذإف «ليللا ماني ال ناك هنأ ينغلبو :دلاخ وبأ لاق .ليللا مايق

 ۰ .ادعاق یبتحا

 :تلاق -ةيئاط همأ تناك و- يعخنلا ةمقلع نب ديعس مأ نع ۷١-

 ءأادهي ال ليللا ةماع هسح عمأ ريصق طئاح يئاطلا دواد نيبو اننيب ناک

 نيبو ينيب فلاحو «مومملا يلع لطع كمه :لوقي هتعم“ ارو :تلاق

 ينيب لاحو «تاوهشلا ينم "قبوأ كيلإ رظنلا ىلإ يقوشو < داهسلا

 “رت اعرو :تلاق .بولطم ميركلا اهيأ كنجس يق انف «تاذللا نيبو

IS 
 .قرألا يأ (۲)

 - ۳ ۔



 رادلا يف نوكي ناكو «همنرت يف عمج ايندلا ميعن عيمج نأ ىرأف ةيآلاب

 .جرسي ال ناک يأ اهیف حبصي ال ناکو «هدحو

 خيش هللا ميت يف ناك :لاق «ليعام“إ نب رضنلا ةريغملا يبأ نع -۲

 اوناكو «هاوأم دجسملا ناك :لاق .نوكسنتم ةيتف هب قصل دق «دبعتم

 ةعجه هلوأ نم مان ليللا ناك اذإ ناكف :لاق .هبدأب نوذخأيو هنومزلي

 ؟بارتألا بعاوكلا ةبطحخو نيعلا ةرقل نم :لوقيف «موقي مث «ةفيفح

 .اهنارقأ ىلإ موقت "ثويللاك مهعحجاضم نم كاسنلا كعلوأ بشيف :لاق

 اولازي ملف :لاق .رجفلا ىلإ ءاعدو بيحنو دجهت يق كلذك مهف :لاق

 خيشلا اذه انأ تكر دأ دقو :ةريغملا وبأ لاق .هيلع اوتام قح كلذ ىلع

 «لوألا برعلا كعلوأ نم اليوط الحر تيأر هتيأر اذإ تنك «هتيأرو

 هيلإ ترظن اذإ تنكو «هيلع رارفصالاو جيهتلا بلغ دق «"ةمدألا ديدش

 .ناكر ألا ميظع اليوط اخيش ناكو :لاق .الئاح انولو الوه تيأر

 -يميمتلا ورمع نب ناوطع لاق :لاق «ةصيبق نع دمحم نع ۳٣-

 :لاق -يبص انأو هتك ر دأ دق :ةصيبق لاق ءادباع انهه انذؤم اخيش ناكو

 هيلع نودري امع مهتلفغو «سانلا رمأ يف اركفتم ارهاس يليل تيبأل ينإ

 نيب نم مهفرصنم نوكي نيأ ىلإ مث «عازفألاو لاوهألا نمو «ةمايقلا نم

 .دحاو نس ىلع يأ :ابارتأو .اهيدث جرح يتلا ةيراحلا يهو بعاك عمج :بعاوكلا )١(

 .ةرمسلا يأ )۳(

- 4۳ 



 اركفم يراهن لظأ مث «كلذ يق اركفم ارهاس يتليل تيبأف :لاق ؟هللا يدي
 ناک هنأ نوثدحو :رماع وبا لاق ؟اهيف يب هللا عنصي ام يردأ ام يتركب يف

 .ءايحألاو نيبابحلا يف لاح ليللا ناك اذإ

 يف نآرقلا متخي ناك ريبح نب ديعس نأ ؛كلملا دبع نع ٤-

 ةرصبلاب سانلا مان اذِإ ةيدأ نب ةورع ناك :لاق رشم نع ۰ .

a و 6 

 .[۹۷:فارعألا] ¢ درن فو یب أب ییا یا تنا لخارب راتاو

 «"حلدلاب الإ عطقي ال رفسلا نإ :لوقي مث !ةالصلا :لوقيف «ليللاب هلهأ

 .هللا ةمحر ىلإ دبعلا يضفي ىتح بصن رفس ايندلا ناو

 لحد اذإ رادلا يف نم لك ظقوي يأ ناك :لاق ء«رمتعم نع -۷

 .اذه مکماع دعب هوک ر دت ال مکلعلف اوموق :لوقیو «ناضمر رهش

 هءاسن رمأي يأ ناك :لاق «فرصم نب ةحلط نب دمحم نع -۸

 ‹ليللا فوج يف نيتعكر ولو اولص :لوقيو «ليللا مايقب هتانبو همدحو

 .ةريقملا يهو ةنابحلا عج :نیبابحلا (۱)

 .هلك ليللا ريس :ليقو «رحسلا ريس وهو ةحد عمج (۲)

 - ۹۳۷ -۔



 .نيحلاصلا لامعأ فرشأ يهو “"رازوألا طحت ليللا فوج ين ةالصلا نإف

 «ليللا مانت ال ةأرما يل تناك :لاق ءزامج نب مثيملا نع -۹

 يق ءاملا يلع شرت تسعن اذإ تنكف ءرهسلا ىلع اهعم ربصأ ال تنكو

 هللا نم يحتست ام :لوقتو ءاهلحرب ينهبنتو «مونلا نم نوكأ ام لقثأ

 .عحنصت ام يحتسأل تنك نإ هللاوف ؛ طيطغلا اذه مک

 تلاق :لاق ءانباحصأ ضعب نع نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع ٠-

 تلاقو «رحسلا يف هتهبنأف «مئان وهو ةليل تهبتنا :دمحم يبأ بيبح ةأرما

 قيرط كيدي نيبو ‹راهنلا ءاجو ليللا بهذ دقف !ءوس لحجر اي مق :هل

 .انيقب دق نحنو انمادق اوراس دق نيحلاصلا لفاوقو ليلق اندازو «ديعب

 ىنبف ةأرما يسيقلا حاير جوزت :لاق «زازبلا فسوي يأ نع -۱

 .اذه كيفكت ةأرما ترظن ول :لاقف اهنيجع ىلإ تماق حبصأ املف ءاهب

 املف .ادينع ارابج تحجوزت ينأ ينرأ مل «يسيقلا احاير تحوزت امنإ :تلاق

 :لاقف !حایر اي مق :هتدان مث «ليللا عبر تماقف «اهربتخيل مان ليللا ناک

 ملو «موقأ :لاقف !حاير اي مق :تلاقف «هتدان مث «رحآلا عبرلا تماقف «موقأ

 «موقأ :لاقف !حاير اي مق :تلاقف «هتدان مث ءرحآلا عبرلا تماقف «مقي

 . قابلا عبرلا تماقو :لاق !حایر ای كب

 .ماثآلا يا )(۱)

- AFA - 



 ليللا مافو دحهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صسفنلا ةضاير باتك

 رمع ناک :لاق ءانباحصُأ ضعب ينثدح نيسحلا نب دمحم نع -۲

 هللاو «ةباهم ليللو «ليللا ءاج :لاق «لبقأ دق ليللا ىلإ رظن اذإ رذ نبا

 لهأ نم لحر ناك :لاق ءانباحصُأ ضعب ينثدح دمحم نع -۲۳

 هل لوقیف .هیفحو هبایث سبلو مزحت لیللا ءا اذإ ناکو ءادبعتم ناسارحخ

 سبلت انإ تنأو مهقاوسأ ىلإ اوبهذو مهبايث اوسبل اوحبصأ اذإ سانلا :هلهأ

 .هبار ىلإ موقيف :لاق .قوسلا لإ بهذأ اضيأ انأو :مه لوقيف .ليللاب
 نم ينفشا :هدوجس يف لوقي ناك امامه نأ ؛ميهاربإ نع ٤-

 وهو ةينه الإ ماني ال ناكف !كتعاط يف يرهس لعجاو «ريسيلاب مونلا

 .سلاج

 ةسعن نم نوهأ ايش لحجر دقف ام :لاق « يناه نب حیرش نع ٥-

 اهب هللا ينعفن الإ هلوق نم اهتركذ امف .اهکر ت

 ًارقيف «ناضمر رهش يف موقي ناک يسبعلا الالب نأ ؛ثيل نع ٦-

 .ةليللا انب تففح دق :نولوقيف فرصتي مث نآرقلا نم عبرلا مهب

 لثم الو !اهبلاط مان ةنحلا لثم رأ م : «نایح نب مره نع -۷

 .!اهیراه مان ر انلا

 علط اذإف «ةالص ليللا يحي دیبز ناک :لاقا«نایفس نع -۸

 ةكئالملا بر سودقلا كلملا ناحبس :لوقي ءهالصم يف دعق رحفلا

۹۳۹ 



 ليلا ماشو دحيتلا ةاسر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضاير بانك

 اذإ تناکو ‹«ةيمجعأ ةيراج هل تناكو :لاق .حيبستلا اذه ددری !حورلاو

 دمازور ذمازور :تلاق «حیبستلا اذه ددری هتعم

 ليللا نم يلصي عساو نب دمحم ناك :لاق «يلولسلا ريهز نع -۹

 .مايقلا لوط نم طقس اعرف :لاق .حطس رهظ ىلع

 مونلا هذحأ اذإ يبأ ناك :لاق ءنابأ نب مكحلا نب ميهاربإ نع ٠-

 .رحبلا ناتيح هيلإ عمتجتف «حبسيف رحبلا لحد ليللاب

 .راهنلا ءاج :اهانعم ةيسراف ةملك )١(

- £۰ - 



 ليللا ماضو دحهتلا ةئلاسر

 . هبرل ةناکتسا لیللاب هسفن لغی ناک نم باب

 نامیلسو دواد نا ينغلب :لاق «يسمحألا دمحم نب ميكح نع -۱

 نكي ملف ءادبعتيل كلما ايتوأ اإ ءامعنتيل كلملا ايتؤي مل مالسلا امهيلع

 الإ امھبیط ناک ام < امهنم ةدابعلا يف اداهتجا دشأ امهنامز يف دحأ

 ليللا "هنج اذإ ناميلس ناكو «تيزلا الإ امهنهد ناک امو ردنکلا

 ايكابو ادعاقو امئاق ليللا لوطو «رعش نم "ةعردم سبلو «هسفن لغ

 دعقيف نيكاسملا ىلإ ءيجي تح «فارشألا هوجو حفصت حبصأ اذإف ایعادو

 .!نيكاسملا عم نيكسم بر اي :لوقيو «مهعم

 دبع نب رمع ىصوأ :لاق «هيبأ نع ورمع نب هللا دبع نع -۴

 ؟هيف ءيش يأ :هتحوزل ليقف .رحبلا يف حرطي نأ لفقم قودنصب زيزعلا
 .ليللاب اهيف هسفن حرطي ناك ““رامطأو ةغماج :تلاق

 رمعل ناك :لاق «هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع -۳

 يف تیب هل ناکو «لغو رعش نم ةعارد هيف طفس زيزعلا دبع نبا

 ليللا رخآ يف ناك اذإف :لاق .دحأ هيف لحدي ال «هيف يلصي تيب فوج

 .كلعلا نم برض )١(

 :هيشغ يآ (۲)

 .مدقملا ةقوقشم ةبح :ليقو «سبلت يتلا بايثلا نم برض وهو (۳)

 .قلخلا بوثلا وهو رمط عمج :زامطأ .قنعلا ىلإ نيديلا عمحجت اهنأل لغلا :ةعماحلا )٤(

 .ءاسنلا تاودأ نم ههبشأ امو تيطلا. هيف عبعي يذلا :طفشلا (ه)

TE 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضايو باتك
TET TO A O E OT fT YAT TY TTT TT TTT 

  REچ
E5 ap 5 SSE 

  DEE DORON ROEDERج ا

 لازي الف «هقنع يق لغلا عضوو «ةعاردلا كلت سبلف «طفسلا كلذ حتف

 .طفسلا يف هديعي مث ءرجفلا علطي تح يكبيو هبر يحاني

 ديدح نم لغ يسيقلا حايرل ناك :لاق «رعسم نب دمحم نع ٤-

 قح عرضتيو يكبي لعحو هقنع يف هعضو ليللا هنج اذإ ناكف «هذحختا دق
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضايد بانك

 دجهتلا مايقلل كاوسلا باب

 دارأ اذإ» ل هللا لوسر لاق :لاق هبط اظ هللا دبع نب رباح نع ٥-

 .«كاتسيلف ليللاب يلصي نأ مكدحأ

 ليللا نم ماق اذإ 4 هللا لوسر ناك :لاق هل هل ةفيذح نع ٦-

 . كاوسلاب هاف صوشی

 لبق كاوسلا لافت ناك :لاق «هيبأ نع رذ نب رمع نع -۷

 .نيحلاصلا لامعأ نم دحهتلا

 نسحأ نم نارك ناقلخ :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع -۸

 .كاوسلا ىلع ةموادملاو «دجهتلا :ملسملا ءرملا قالحأ

 يثراحلا رضنلا نب دمحم يل لاق :لاق «حيبص نب دمحم نع -۹

 .نيدجهتملا ةدابع كاذ :لاقف -هلبق كاوسلاو ليللا مايق رکذو-

 دعی قح مانی ال لی هللا لوسر ناک :لاق يل رمع نبا نع ٠۰-

 ."كاوسلاب ادب ماق اذإف هسأر دنع كاوسلا

 ‹ةراتحملا يف ءايضلا هححصو ٠۷ :مقر هدئاوف يف ماتو ۲ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ )١(

 .ديعلا قيقد نبا هلاق تاقث هتاورو ميعن وبأ هاور 1۸/١: ريبحلا صيحلت يف ظفاخلا لاق

 هب هکلدي يأ :هاف صوشي .۲۲۰/۱ ملسمو ٩٩/۱ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثیدح (۲)

 .هلسغی :لیقو .هیقنیو هفظنیو
 T/1 ئلعي وبأو ۹۸/۲ دمخأ هجرحخأ «حيحص ٹیدح )۳(

4 - 



 ليللا ماقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك
EES Taag™. a TOUTE SEES SE 

 ی کی ی م ا

 ثعب . «ًاضوتو ‹كاتساو ‹ یجنتساو الح ليللا نم ماق اذإف «هکاوسس

 .هگاسن عابر ف بيطلا بلطي

 .نوقلوم هلاجرو (۳۲۲/۱ رصتحملا) رازبلا هاور.:۳/۲٠۲ عمجما يق يمثيملا لاق (1)
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 ليللا مافو دحيتلا ةلاسر قاخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

E N TEEN TET E CTA a RTE TE RIT N CEL ECOTOTOTOT GTO 

 الص هه بلاط يبأ نب يلع عم تيلص :لاق «ةكارأ يبأ نع - ۲
 تناك اذإ ىح ةبآك هيلع نأك ثكم مث هنيمب نع لتفنا ملس املف «رحفلا

 وه امن رصقأ دجسملا طئاحو :لاق- حمر ديق دجسلا طئاح ىلع سمشلا

 ىرأ امف دمحم باحصأ تيأر دقل هللاو :لاقو هدي بلق م :لاق -نآلا

 لاثمأ مهنيعأ نيب اربغ ارفص نوحبصي اوناك دقل < «مههبشي ايش مويلا

 نوح واري «هللا باتک نولتی ءامایقو ادجس هلل اوتاب دق (یزعملا بکر

 ديمت امك "اودام ؛ هللا ركذف اوحبصأ اذإف «مهمادقأو مههابحج نيب

 موقلا نأكل هللاو «مهباي لبت ىح مهنيعأ تلمهو «حيرلا موي يف رجشلا

 ودع مجلم نبا هبرض تح كحضي ارتفم يئر امف «ضهن مث .نيلفاغ اوتاب
 ساغلا هللا

 هل تناك نم» :لاق ي يبلا نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع-۴

 همون ناك و «هتالص رجأ هل هللا بنک ؛اهنع مانف مون اهيلع هبلغف ليلب ةالص

 . "هيلع اهب قدصت هللا نم ةقدص

لاقيو .زاعلا ةبك رب يلصملا ينيع نيب يذلا رثألا هيبشت دارملاو «ةبكر عمج :بكر )١(
 يلصملل 

 .زاعلا ةبكر لثم هينيع نيب :هتهبج يف دوجسلا رثأ يذلا

 .اوليامت يآ (۲)

(r)دواد وبأو ١١۱۷/١ كلام هحرحخأ «حيحص ثیدح  e/Yيئاسنلاو  Yov¥/Yق يقهيبلاو  

 ۱٥/۳ یریکلا

 -\ 4 ۔
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 يب قلطني يناتأ ايتآ نأک تيار :لاق هڪ رمع نبا نع عفان نع ۰٤-

 ناك ول لحرلا معن «هعد « ع رت نل :لاقف كلم هاقلتف :لاق «رانلا ىلإ

 .ليللا نم ةالصلا ليطي كلذ دعب هللا دبع ناكف :عفان لاق .ليللا نم يلصي

 دب ال) :لک هللا لوسر لاق :لاق ‹«ينزملا ةيواعم نب سايإ نع ٠-

 ءاشعلا ةالص دعب ناك امو «ةاش بلح ولو ةقان بلح ولو ليللا ةالص نم

 .«ليللا نم وهف ةرخآلا

 داروأ ةعبس نيريس نب دمحم ناك :لاق «نيريس نب سنأ نع ۰٦-

 .ةالصلا يف راهنلاب هأرق ءيش اهنم هتاف اذإف «ليللا نم اهؤرقي

 ناكف «فلأب ةلح ىرتشا هلك يرادلا اميمت نأ ؛دمحم نع-۲۷

 .هتالص ىلإ ليللاب اهيف موقي

 ءاندنع تتابف «ةليل ةرمع انتتأ :لاق دمحم نب ركب يبأ نع-۸

 ال م !يحخأ نبا اي :يل تلاقف .تفاحخأ تلعجف يلصأ ليللا نم تمقف

 حلفأ ةءارقو «ئراقلا ذاعم ةءارق الإ ليللاب انظقوي ناك امف «نآرقلاب رهحت

 .بويأ يبأ لوم

 اوناك اماوقأ تكردأ :لاق «دوجنلا يبأ نب مصاع نع -۹

 .لئاو وبأو رز :مهنم المح ليللا اذه نوذختي

 .عزفلا وهو عورلا نم )١(
 . ۱۳ :مقرب هجیرخت مدقت «لسرم ثیدح (۲)
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 ليللا مايفو دحجهتلا ةاسر قلخلا بيذهتو سفقنلا ةضاير بانک

 مهمادقأ تمروت ىیتح نیمئاقلا رکذ باب

 تمروت تح ب يلا ماق :لاق هل د ةبعش نب ةريغملا نع - ١

 .رحأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق !هللا لوسر اي :ليقف .هامدق

 روکش ادبع نوكأ الفأ» :لاق

 ؟""هامدق علزت ققح يلصي ناك ي يبلا نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع -۱

 .هاقاس وأ هامدق تمروت یتح یب يبلا ماق :لاق 4ظ سنا نع ۲

 .رحأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق !هللا لوسر اي :ليقف :لاق

 "(اروكش ادبع نوكأ الفأ» :لاق

 مروت تح يلصي لب يبلا ناك :لاق 4 ةريره يبأ نع -۴۳

 الفأ» :لاق .رحأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق :ليقف .هامدق

 . روکش ادبع نوکآ

 ۲۱۷۱/٤. ملسمو ۱۸۳۰/٤ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ةعزخ نباو ۲٠۹/۳ یرغصلاو ۱۸/١ ىربکلا يف يئاسنلا هجرحأ «حيحص ثيدج (۲)

 .ققشت يأ :علزت ۲ . 

 يف ءايضلاو ٠١/١ طسوألا يف يناربطلاو ۲۸٠/١ ىلعي وبأ هجرحخأ «حيحص ثيدح (۳)

 ٠١٠١/۷ ةراتحملا

 ملسم جتحا حيحص هدانسإو ٠٠٥٦/١ ةحام نبا هاور ۱۷/۲١: حابصملا يف يريصوبلا لاق )٤(

 يئاسنلا ىور ۲ عمحنا يف يميل لاق ١۸۷. لئامشلا يف يذمرتلا هاورو هتاور عيمجب

 ۲١٠/۲. ةمرخ نبا هححصو .حيحصلا لاجر امهدحأ لاحرو ديناسأب رازبلا هاور هضعب

 - ۷ -۔



 ليللا ماهو دحجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سضنلا ةضاير بانك

Tp maa ya i ITT E FT Prar™ ESOS a eT FS FR TA Saa AE SE Ea SE 
OTERO NOMDSR SENGER OEROROANOENNENGONTENG 

TSS E 
OS EEO OE 

 4اک درود لاء ًاولَمَعا] :مه ليق امل :لاق «رعسم نع ٤-

 .يلصم مهيفو الإ ةعاس مهيلع تاي ۾ اسا

 ٥- لآ] 4 كرل یقنقا میرم ل :ام لیق ا :لاق «دهاحم نع عمرن:٣؛[

 .اهابعک تمروت تح تماق :لاق

 نأ ديزي نب هللا دبع لآ ضعب ينثدح :لاق «رعسم نع-٦

 ناكف «يلصيف موقي ىح رادلا لهأ رخآ ماني ال ناك ديزي نب هللا دبع

 .راحلا ءاملا يف هالحر عقنت تح يلصي

 نيبو هنيب رتس قورسمل ناك :لاق دمحم نب ميهاربإ نع -۷

 .مهايند نيبو مهنيب يلخيو «هتدابع وا هتالص ىلع لبقيف «هلهأ

 قح يلصي -اقورسم ينعت- ناك :تلاق «قورسم ةأرما نع -۸

 .هسفنب عنصي هارأ ام يكبأ هفلخ تسلح اعرف «هامدق "مرت

 انك :لاق «ميركلا دبع نب ءالعلا نع ديلولا نب عاجش نع -۹

 هيفكو هتهبج يف دوجسلا رثأ ىرنف ءانيلإ جرخيف «ينادمهلا ةرم يتأن

 يٿ يلصي ناک هنا ؛ توخإ ضعب يثدحو :عاجش لاق .هيمدقو هيتبکرو

 .ةعكر ةئامتس ةليللاو مويلا

 .هامدق تقشنا تح يدبعلا ةفيلحخ ىلص :لاق ‹مغيض نع - ۰
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 ليللا مايو دجتلا ةباسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ليللا نم موقي ميشأ نب ةلص ناك :تلاق «ةيودعلا ةذاعم نع ١-

 .اوبح الإ هشارف ىلإ ءيجي امف «رتفي یتح

 عحطضاف «ةنوميم يتلا دنع تب :لاق هلظ سابع نبا نع-۲

 ماقف ءاهضرع يف تعجطضاو «ةداسولا لوط يق هلهأو ل هللا لوسر

 امهيلع شر مث «!ةالصلا نيذه اي» :لاق «ماين نحنو ًاضوتف ي هللا لوسر

 نع ينلعجف ينذخأف « هني نع تمقف ىلصف ماق مث :لاق .هئوضو نم

 :لاق ؟يماقم نع ينربحأ !هللا لوسر اي :تلق «ىلص املف .هراسي

 يل به مهللا» :ءاعدلا اذهب وعدي هتعمسف :لاق «ليربج ماقم نع كتربخأ)»

 ِ ارون يل بهو !يفلخ نم ارون يل بهو !يرصب يف ارون يل بهو !يعم يف ارون

 لوسر دعف (!يمدو يرعشو يمح يف ارون يل بهو !يراسي نعو !ينيمي نع

 يل به مهللا» :ةرشع عيسلا يت لاق مث ءاهددري ةرم ةرشع تس ل هلل

 «!رونا ا ارون

 .۳۸ :مقرب مدقت (۱)

 -۹۹ -۔



 هراد رامع همایقب موقی ناک نم باب

 زرحم نب ناوفص نأ ؛ يشاقرلا ديزي نع ىجحي نب يرسلا نع -۳
 ‹«نحلا نم هراد ناكس هعم ماق ء«ليللا نم هدجهت ىلإ ماق اذإ ناك ينزاملا

 ملع ىنأو :ديزيل تلقف :يرسلا لاق .هتءارقل اوعمتساو «هتالصب اولصف

 ال :يدونف كلذل شحوتساف «ةجض مهم عم ماق اذإ ناك :لاق ؟كلذ

 يلصنف «موقت امك دجهتلل موقن كناوخإ نحن اغنإف !هللا دبع ابأ اي "عرت
 .مهتكر ح ىلإ كلذ دعب سنا هنأكف :لاق .كتالصب

 اراج ةنييع يبأ لوم لصاو ناك :لاق «نوميم نب يدهم نع ٤-

 ماني ال ناكو «ليللا نم هتءارق عمسأ تنكف «ةفرغ يف نكسي ناكو ءانل

 نم ةءارقلا عمسأ تنكف «ةكم ىلإ ةبيغ باغف :لاق .اريسي الإ ليللا نم

 بابو :لاق ءائيش توصلا نم ركن ال ينأک هتوص نم وحن ىلع هتفرغ
 :لاقف «هل كلذ تركذف «هرفس نم مدق نأ ثبلن ملف :لاق «قلغم ةفرغلا

 نوعمتسيو «انتالصب نولصي رادلا ناكس ءالؤه ؟كلذ نم تركنأ امو

 مهنيمأت عمسأو «مهب سحأ ينكلو ءال :لاق ؟مهارتفأ :تلق :لاق .انتءارقل

 .ينوظقويف مونلا يلع بلغ ارو «ءاعدلا دنع
 ليللا يحي ةفوكلا لهأ نم ىقف ناك :لاق «ميمت نب فلخ نع ٥-

 .فوحخ كقحلي الو فحت ال يأ )١(
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 ليلا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 هترايز ين همأ نذأتساف ءةليل تاذ هناوحإ ضعب هرازتساف :لاق «ةالص

 دق لاحرب يمانم يف انأ اذإ ليللا نم ناك املف :زوجعلا تلاق .هل تنذأف

 .ةليللا انمامإل تنذأ مل !ةجفرع مأ اي :اولاقف يلع اوفقو

 ىلإ رجفلا لبق اموي تودغ :لاق «رامتلا نارمع يبأ نع ٠١-

 سلاح نسح اذإو «قلغم دجسملا باب اذإف «يرفعحلا نسحلا دجسم
 .وعدي نسحو هئاعد ىلع نونمؤي ةعامجو دجسملا يق ةجض اذإو «وعدي

 حتفو نذأف ماق مث «هئاعد نم غرف تح دجسملا باب ىلع تسلجف :لاق

 نم قرفتو حبصأ املف ءادحأ دجسملا يف رأ ملف تلحدف دجسملا باب

 ؟تیأر امو :لاق !ابجع تير هللاو ينإ !ديعس ابأ اي :هل تلق «هدنع

 نوئيجي نيبيصن لهأ نم نح كعلوأ :لاقف تعمو تيأر يذلاب هتربحأف

 .نوفرصني مث ةعمج ةليل لك نآرقلا متخ يعم نودهشي

 اذإ يبأ ناك :لاق ءدباعلا ناملس نب زيزعلا دبع نب دمحم نع -۷

 .ريبك ءاملل ءاقتساو ةديدش “'ةبلحج رادلا يف تعم دجهتي ليللا نم ماق

 .هعم نولصيف هدجهتل نوظقيتي اوناك نجلا نأ یرنف :لاق

 انيلع مدق نمم نيدباعلا نم لحجر نع ناميلس نب هللا دبع نع -۸

 «حوطسلا ضعب ىلع دجهتلل ةليل تاذ تمقف :لاق «نالقسعب اطبارم

 نم نيفلاسلا ءانبأ نيدباعلا رشاعم مكيلإ :رحبلا نم فتهي فتاهب انأ اذإف

 .توصلا :ةبلحبا )۱(
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر باک

SEREN TEROD OE T SOE O ENIRI 

 :اهيناثو «ليللا مايق :امطوأف :ءازحأ ةثالث ةدابعلا تمسق «مكلبق ممألا

 هنم اوذخف “"”ةمايقلا ءزج اذه «حيبستلاو ءاعدلا :اهشلاثو «راهنلا مايص

 .كلذ نم ينلحد ام يهحول هللاو تطقسف :لاق «رفوألا ظحلاب

 ؛ةالصلل ليللا نم ماق اذإ دبعلا نأ ينغلب :لاق «سيق نب دمحم نع - ۹

 .ءاوها ناکسو رادلا رامع هل عمتساو «هتءارقل عمتست ةكئالملا هيلع تطبه

 يلا نع امهنع هللا يضر ةريره يبأو يردخلا ديعس يأ نع ٠-

 ذغتليل ابتك نيتعكر ايلصف هتأرما ظقيأو ليللا نم لجرلا ظقيتسا اذإ» :لاق

 .(تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلا نم

 ليللا نم  ماق الجر هللا محر» :لاق ي يبلا نع هلظ ةريره يبأ نع ١-

 تماق ةأرما هللا محر !ءاملا اههجو يف حضن تبأ نإف «تلصف هتأرما ظقيأو ىلصف

 ."(!ءاملا ههجو يف تحضن ىبأ ناف ىلصف اهجوز تظقيأ مث تلصف ليللا نم

 ةالص لضف ىلع ليللا ةالص لضف :لاق يظ هللا دبع نع -۲

 .ةينالعلا ةقدص ىلع رسلا ة ةقدص لضفك راهنلا

 عرق اذاق» :هلوق يق نمحرلا دبع نب مساقلا نع -۳

 .ليللا مايق يق بصناف ضئارفلا نم تغرف اذإ :لاق [٠:عرس] 4 2 ّبّصناق

 .ةمسقلا ريح اذهو :فتاوهلا ةلاسر يف )١(

 .۳۰۸۱۹ نابح نباو ٤٦۱/۱ مکاحلاو ۷۰/۲ دواد وبا هجرحخآ «حیحص ثیدح (۲)

 نباو ۱ مكاحلاو ١۱۸۳/۲ ةعزح نباو ٠٠١/۲ دمحأ هجرحأ «حیحص ثیدح (۳)

 ۳۰٦/٦. نابح
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 ی قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 دجهتلل ليللا تاعاس لضفأ

 ؟لضفأ ليللا مايق يأ :رذ يبأل تلق :لاق «ملسم يأ نع-٤

 :لاق امإف :لاق ىنتلأس امع يب هللا لوسر تلأس :هلظ رذ وبأ لاقف :لاق

 .«هلعاف ليلقو ليللا فوج وأ ليللا فصن»

 دعب ةالصلا لضفأ نإ» :لاق كيب يبلا نع طظ ةريره يبأ نع -

 “"«ليللا فوج يف ةضورفلا

 نم له !هلا لوسر اي :تلق :لاق 4 هلو ةسبع نب ورمع نع - ۳٦

 م رخآلا ليللا فوج» :لاق ؟ىرحأ ةعاس نم هللا ىلإ برقأ ليللا نم ةعاس

 ."”(حبصلا يلصت ىتح كل ادب ام لص

 يأ :لاقف كيب يبلا ىلإ لحر ءاح :لاق هل ةمامأ يبأ نع-۷

 :لاق ؟عمسأ ءاعدلا يأ :لاق ««طسوألا ليللا فوج» :لاقف ؟لضفأ ةالصلا

 “(تابوتكملا ربد»

 ٠١۳/۳ طسوألا يف يناربطلاو ٤٠١/١ ىريكلا يف يئاسنلاو ٠۷۹/١ دمحأ هجرحأ (۱)
 ۳٠۰۳۲/٦. نابح نبا هححصو ٤/۳. یربکلاو ۱۲۹/۳ بعشلا يف يقهيبلاو

 .۸۲۱/۲ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۲)
 ىربكلاو ۲۸٠/١ ىرغصلا يف يئاسنلاو ٥٦٩/١ يذمرتلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 .۲۹۹/۱ مکاحلاو ۱۲۹/۱ ةمزحخ نباو ۳۹٩/۱ ةحام نباو ۱
 .۳۲/۹ یربکلا ف يي يئاسنلاو /o۲1 يذمرتلا هحرحأ «نسح ثیدح €3
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 ةنلا ةضاير باتك

 تاعاسلا يأ بر :ا دواد لاق :لاق «يخبسلا دقرف نع -۸

 دعب مقي ملو نوتناقلا مان اذإ لوألا ليللا فصن هيلإ ىحوأف :لاق ؟كل موقأ

 .ءاش نإ هتحرب كيلإ هللا رظني كلذ دنعف :دقرف لاق .نورفغتسملا نودجهتملا

 :لحر هلأسو يرصبلا نسحلا لاق :لاق «قيلط نب ماصع نع -۹

 مقي ملو هلوأ نم ماق نم مان اذإ رباغلا ليللا فوح :لاق ؟لضفأ مايقلا يأ

 لاق .ةرفغملا لولحو ةمحرلا لوزن كلذ دنعف «هرخآ يف دجهتي نم دعب
 لك يف يهلإ :لاق مث «ىكبف مصاع نب عمسم كلذب تثدحف :ميكح

 .!كناوضر نمؤملا يغتبي ليبس

 هءاسن رمأي يأ ناك :لاق «فرصم نب ةحلط نب دمحم نع - ٠

 نإف ءليللا فوج يف نيتعكر ولو اولص :لوقيو «ليللا مايقب هتانبو همدحخو

 .نيلاصلا لامعأ فرشأ نم يهو «رازوألا طحت ليللا فوج يف ةالصلا

 :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق يف ةسبع نب ورمع نع ١-

 نأ تعطتسا نإف ءرخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم نوكي ام برقأ برلا نإ»

 .(نكف ةعاسلا كلت يف هللا ركذي نمم نوكت

 فوح يف هتالص نمؤملا فرش :لاق «كاحضلا نب رييوح نع - ۲

 .سانلا نع هؤانغتسا هزعو «ليللا

 ۲۸۲/۲ ةعزحخ نباو ۲۷۹/١ يئاسنلاو ه١/۹٦ يذمرتلا هجرحأ «حيحص ثيدح (1)
 مكاحلاو ١/٤٥۳.
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 يردخلا ديعس يبأ ىلع دهشأ :لاق «ملسم يأ رغألا نع- ۴۳

 اذإ طبهي ىلاعت هللا نإ» :لاق هنأ لب هللا لوسر ىلع ادهش امهنأ ةريره يبأو

 نم له ؟یطعيف لئاس نم له :لوقيف ءليللا ثلث يقبو لوألا ليللا ثلث بهذ
 3 (؟بنذ نم رفغتسم نم له ؟هیلع باتیف بئات

 ةعاسل ليللا يف نإ» :لوقي يي يبلا تعم :لاق هک رباج نع - ٤

 هايإ هاطعأ الإ ةرخآلاو ايندلا نم اريخ اهيف هللا لأسي ملسم لجر اهقفاوي ال

 .«ةليل لک كلذو

 لوق يف لاق 46 هلا لوسر نآ ؛هخ يج نب ذاعم نع ٥
 "ليلا مایق» :لاق [ا«:ةدحسل] ¶ عجامن ص زا رع مهولُج یقاجت و

 نيتاصح نم هلا بجعب ناق م دوعسم نب هللا دبع نع < 4٦

 هراد ۴ نيب نم ماق ءاذه يدبع ىلإ اوشا : هللا ارق: :لاق ءالصل

 ٥۲۳/۱. ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۱)

 ٥۲۱/١. ملسم هحجرخأ «حیحص ثیدح )۲)

 دقو فعض هيفو اذاعم كردي مل رهشو ۲۳۲/١ دمحأ هاور ۰ ٠/۷ عمجما يف يمثيملا لاق )۳(

 دهزلا يق مصاع يأ نباو ٠١١/۲١ ريسفتلا يف يربطلا هحرحأو .تاقث هلاحر ةيقبو نشو

 ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلاو «ةنج موصلا :ظفلب ذاعم نع حيحص ثيدحلا نكلو ١/ ٠

 ىفاجتت ل هلوق الت م ءليللا فوج نم لجرلا ةالصو «رانلا ءاملا ءىفطي امك
x وو 

 وهو ۱۳١٤/۲ ةحام نباو ١٠/١ يذمرتلا هجرحأ [: نسا ( حاضملآ نع مهئوج
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ن کے
ETTORE TOT SOOT OTS 

 اميف ةبغر ماقأو هباحصأ رف يدبع ىلإ اورظنا :هّللا لوقيف «ماقأو هباحصأ

 م نب نج را دبع نع ةورع ن يرهزا ن نايس ن ۷٣

 .هرعآ نومانیو لیلا لوأ نوموقب اوناک :نایغس لاق .اهیف نوموقت يت

 ۔ِ ۹0٦ -



 للا مالو هلا ' ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 هتدقر نم كلذل هبنف هدجهت نع مان نم باب

 نم ماني املق دابعلا نم لحر ناك :لاق «ئراقلا رضم نع -۸

 یری امیف یأرف :لاق .هئزح نع مانف ةليل تاذ هنيع هتباغف :لاق «ليللا

 اهعمو :لاق .متتسملا رمقلا اههجو نأك هيلع تفقو ةيراج ناک مئانلا

 يل ًارقاف :تلاق .معن :لاق ؟خيشلا اهيأ ًارقتأ : !تلاقف بانک یف قر

 :بوتکم هيف اذإف هتحتفف اهدي نم هتذحأف :لاق .باتكلا اذه

 نانحلا فرغ يف تاريخلا عم شيع ريخ نع مون ةذل كتم

 ناسحلا عم مايخلا يف معنتو اهيف توم ال ادلخم شيعت

 ا اريح نإ كمانسم نم ظقيت

 .مونلا يع بهذ الإ طق اهترکذ ام هللاوف :لاق

 اي مق :لاقف «يماتم يئ تآ يناتأ :لاق «يريمنلا دايز نع - 4

 كل ريخ هللاو وهف «ليللا مايق نم كاظحو دجهتلا نم كتداع لإ !دایز

 مث :لاق ءاعزف تظقيتساف :لاق .كبلق اه رسكنيو كندب نهوت ةمون نم

 يق ريح الف !دايز اي مق :لاقف «هريغ وأ كاذ يناتأف «مونلا اضيأ هّللاو ينبلغ

 .اعزف تبثوف :لاق .نيدباعلل لإ ايندلا

TEنب ديعس يبأ ناك :لاق «نسحلا يبأ نب ديعس نب ىح نع  

 .ءاضيبلا ةفيحصلا :قرلا )١(
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 لاا متو يللا اسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

 لزي ملف «هبارحم ىلإ دمع مث ءًاضوتف ماق ليللا هيلع نح اذإ نسحلا يبأ

 يذلا يتقو نع ةليل تاذ تمن ينإ :لاق :لاق .حبصي تح يلصي هيف امئاق

 ىلإ !ديعس اي مق :لاقف «يلع فقو دق ليج باش اذإف هيف موقأ تنك

 ىلإ مق :لاق ؟هللا كمحر وه امو :تلق :لاق .هيلإ مئاق تنأ ام ريح

 دنع نينمؤملا فرش وهو «كسفن ظحو «كبر ءاضر هيف نإف ؛كدحجهت

 اذه يب فاط دق :لاقف نسحلا يحأ هب تثدحف :لاق .ةمايقلا موي مهكيلم

 كنأ الولو «نآلا ىتح دحأل هتركذ امف اميدق كب فاط يذلا باشلا

 .هب كتربحخأ ام هتركذ

 هييحيف ليللا نم موقي ناک الجر نا ؛دادش يبا نب نوع نع -۱

 !نالف ای تنک دق :لاقف «همانم یف تآ هاتأف :لاق «كلذ نع رتفف «ةالص

 تنك :لاق ؟كاذ امو :لاق ؟كلذ نع كب رصق يذلا امف «ةبطخلا بأدت

 :ةكئالملا تلاق هدجهت ىلإ ماق اذإ دجهتملا نأ تملع ام وأ «ليللا نم موقت

 هتبطح ىلإ بطاخلا ماق دق

 يأ ينثدح :لاق «يبلغتلا تباث نب ثيغم نب رهزأ نع -۲
 يمانم يق تيأر :لاق -ملظملا ليللا اذه داوس يف هلل نيماوقلا نم ناك و -

 .هللا ةمأ ءاروح :تلاق ؟تنأ نم :تلقف ءايندلا لهأ ءاسن هبشت ال ةأرما

 :لاق .ينرهماو يديس ىلإ ينبطحا :تلاق .كسفن ينيجوز :تلق :لاق

 .دجهتلا لوط :تلاق ؟كرهم امو :تلق
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 ليللا ماقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک

 تنكف «يقاس يق ةلع ينتباصأ :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۴۳

 اعجو تدهجأف «ليللا نم اهيلع تمقف :لاق .ةالصلل اهيلع لماحتأ

 انیبف .تمنف هيلع يسار تعضوو «يبارحم يف يرازإ تففل مث «تسلجف

 یتح تانیزم راوج نیب رطحخت انسح یمدلا قوفت ةيراجب انأ اذإ كلذك انأ

 :لاق "هنجهت الو هنعفرا :نهضعبل تلاقف ءاهفلخ نهو يلع تفقو
 تلاق مث «يمانم يق نهيلإ رظنأ انأو ضرألا نع يننلمتحاف «يوحن نلبقأف

 :لاق .هندسوو هل نئطوو هندهمو هنشرفا :اهعم نیذلا يراوحبا نم نهریغل

 يسأر تحت نعضوو ءالثم ايندلا يف نه رأ م اياشح عبس يتحت نشرفف

 اديور شرفلا ىلع هناعجا :يننلمح نيذلل تلاق مث «اناسح ارصح قفارم

 نم هب رمأت امو اهيلإ رظنأ انأو شرفلا كلت ىلع تلعجف :لاق .هنجهت ال

 ‹«شرفلا هب تفحف نيمسايب أف :لاق .ناحيرلاب هنففحا :تلاق مث ؛ينأش

 ‹«يقاس يف دجأ تنك يتلا يقلع عضوم ىلع اهدي تعضوف يلإ تماق مث

 ريغ كتالص ىلإ هللا كافش مق :تلاق مث ءاهديب ناكملا كلذ تجسمف

 امف ء«لاقع نم تطشنأ دق ينأكو هللاو تظقيتساف :لاق رورضم

 .يلق نم اهقطنم ةوالح تبهذ الو كلت يتليل دعب ةلعلا كلت تيكتشا

 .رورضم ريغ كتالص ىلإ هللا كافش مق
 انك :لاق «ندرألا لهأ نم لحر ينئدح دهازلا ةورف نع - 4

 .هنجعزت ال يأ (۱)
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 ريبكتلاب اهيف سراحتن ليللا ةماع مانن نأ داكن ال انك و «ةيفريصلاب نيطبارم

 تاذ تمنف .مهتالص ىلإ نودجهتملا موقيو «ماني نم ماني مث :لاق «ليلهتلاو

 ءللح مهعمو دجسملا لهأ ىلع اوطبه دق موقب انأ اذإف «ليللا رحخآ يق ةليل

 مئان ىلإ اوهتنا اذإف «مهللح نم ةلح هنوسبليف ‹يلصم لك ىلع نوفقي مهف

 هذه مكللح نم ينوسكت الأ :تلقف «يلإ اوهتنا تح هريغ ىلإ هوزواح
 .مهيلع لحج هللا ناوضر وه اغنإ ؛سابل للح تسيل اهنإ :يل اولاقف ؟ةلح

 ةليل تاذ ناك هنأ ؛ يسيقلا ةرسيم نع دارزلا ىح يبأ نع ٠-

 مث «یکبف اه یکبتساف ةيآ هب ترمف «موجنلا تروهق دقو يلصي امئاق

 :لاق ؟ةرسیم اي دیرت اذ ام :هل لوقی الئاق یأرف «هدوجس يف مانف دجس

 حراوح ديرأ :لاق ؟دیرت اذ امف «هناوضر لح كيلع :لاق .يبر اضر ديرأ

 ديرأ :لاق ؟ديرت اذ امف «كل امه :لاق .هللا ةعاط ىلع ةدعاسم ةمهو ةيوق

 .هلهأ ىلع هايؤر صقف حبصأف .كل كاذو :لاق .ةبيط ةتيمو ةعيرس ةتيم

 .انوعطم تام تح اريسي الإ كلذ دعب ثبلي ملف :لاق

 ةرسيم ناك :لاق «يلجعلا رمحأ نب نيزر نب دمحم نع ١-

 تام اتيم نأ نوري ىتح «ناريحلا هبيحن عم ليللا ةالصل ماق اذإ يسيقلا

 .ةرسيم ءاكب ناك هنأ دعب كلذ فرع ىتح «مهيف

 نع ةنيزم نم خيش ينثدح ميهاربإ نب رمع نب ليلخلا نع -۷
 لئاق اذإف ؛اهنع تمنف «اهيف موقأ ليللا نم ةعاس يل تناك :لاق «هيبأ

 .اغيش تاف دق تقولا اذإف نآرقلا كتاف دق «مق :يل لوقي
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 ليللا مايو دجيتلا ةلاسو_ قلخلا بيذهتو صفنلا تا ةشایر بانک

 نم اثلث تأرقف ليللا نم تمق :لاق «نايح نب مره نع -۸

 يلع نفقو دق عبرأ راوجب يمانم يف انأ اذإف «تمنف تبلغ مث «ميماوحلا

 نيبو اننيب قرفت نأ اقيلخ تنك ام !نايح نب مره اي :نلقف تانيزم

 م يتاوللا ميماوحلا نم يقاوبلا عبرألا نحن :نلق ؟نتنأ نمو :تلق .انتاوحأ

 .اعزف تظقيتساف :لاق .انأرقت

 راوج عبس مانملا يف ىأر الحر نأ ؛بعك نب دمحم نع - ۹

 .انأرقاف كل نحنف تعش نإ :نلقف ؟نتن ا :لاقق «تایزم

 و شر الرغ ن انک :لاق یز یب حارا یم ن

 :لاق .يئزج ًأرقأ تمقو يباحصأ مانف ءالزام انلزتف «مظعألا ركسعلا

 تغرف املف «يئزج تممتتسا تح امهبلاغأو ينابلاغت يانيع تلعجف

 حورأ ناك يباحصأ مان امك تمن تنك. ول :تلق «يعجضم تذحأو

 ؛يسش ي اعا هاه تلق لاق يئزج تارق تحبصا اذإف يللا

 ءاشیب ةقرو هديب یلع قو دق الی اباش یرآ ناک يمان ی تیارف

 اهعفدف :لاق ؟كديب اهارأ ىقلا ةقرولا هذه ام !ىتف اي :تلقف «ةضفلا اهنأك

 :بوتكم اهيف اذإف ترظنف «يإ

 لكتت الف توملاوحأ مونلاو ةلفغ ىلع ءاش نم ماني

 لقتنملا نع ايندلا عطقنت امك هيف لامعألا عطقنت

 -۹1 ۔



 ليللا ماضو دحيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر بانك

5 3 E TET aT REISE SEHER S FT HT ETL 5 
DE س ا ا ا CERRO RO NS NERO RROD SONE 

 مالكلا اذه ددري دحاولا دبع ناكف :لاق .هرأ ملف ينع ىتفلا بيغتو :لاق

 ءةالصلا يق مهتذل نيبو نيلصملا نيب تولا قرف :لوقيو «يكبيو ارثك

 .ريخلا فانصأ ركذيو «مايصلا يف مهتذل نيبو نيمئاصلا نيبو

 لهآ نم لحر ديعس وبأ ينثدح متاح نب لهس نع -۱
 ام لق ناكف :لاق «سدقملا تيب دجسم يف تيبأ تنك :لاق «ةيردنكسإإلا

 ‹«ليوط ليل ىضم دق ام دعب ةليل تاذ تمقف :لاق «نيدحجهتملا نم ولخي

 ىرأ ال ةليللا سانلا لاح ام :تلقف ادجهتم دجسملا يف رأ ملف ترظنف

 تعم ذإ «يسفن يف كلذ يف ركفأل ينإ هللاوف :لاق .يلصي ادحأ مهنم

 عدصي نأ هللاو داك تاملك ةرخصلا ىلع يتلا ةبقلا وحن نم لوقي الئاق

 :لاق ؟لاق امو !ديعس ابًأ اي :تلق :لاق .انزحو اقارتحاو ادمك يبق نهب

 :نزح توصب لوق هتعم

 بصتنم توما هدعب ضمغ معاطم مهنويع تذل سانلل ابجع اي

 بهتلتو روفت ران نم نوهأو ةنؤم رسيأ ليللا مايق لوطو

 قبي م اذإف ترظن تقفأ املف «يلقع بهذو يهجول هللاو تطقسف. :لاق

 .ماق الإ دجهتم ٣

 «نيدباعلا نم لحر ينثدح طابسلا ىسيع نب ىسوم نع -۲
 ينأكف ءارفس نوديري موقب انأ اذإف «تمن مث ةرقبلا ةليل تاذ تأرق :لاق

 اودعأ دق موقلا اذإو «"”زوافمو ةروعوب نحن اذإف «مهعم جورخلا تدرأ

 :رعولاو .لمرلا يف ةثوعو نوكتو لبحلا يف اظلغ نوكت ةروعولا يرهزألا لاق :ةروعولا (۱)
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 لبللا مايقو دجهتلا ةلاسز قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتک

 :لاق ؟ءالؤه عم انآ عنصأ فيكف :يسفن يق تلقف :لاق .الماحمو ابکارم

 اهنع ديحأ تلعجف «ينلمحت نأ ديرت اهنأك يل كروتت ةرقبب هللاو انأ اذإف

 :لاق ءاهتبكر كلذ تيأر املف -ينبك را يأ- يل كروتتف ينعبتت تلعحو
 نورظني اولعج ىتح بكارملاو "بئاجنلا باحصأ يف مدقتأ هللاو تلعجف

 تكرت ام هللاوف :لاق .كلذ ىلع انأو تظقيتساف :لاق .دعب نم يلإ
 .كلذ لبق وأ يئزح تأرق انأ اذإ ايؤرلا هذه دعب ةليل لك ىف اهتءارق

 :ةدباعلا ةعبار يل تلاق :لاق «يعمسملا مصاع نب عمسم نع -۴

 اذإ يئزج ًأرقأ امايأ تثكمف «ليللا مايقو دجهتلا نع ينتعطق ةلع تللتعا

 ةيفاعلا هللا ينقزر مث :لاق «ليللا مايقب لدعي هنأ هيف ركذي امل راهنلا عفترا

 «راهنلاب يئزج ةءارق ىلإ تنكس دق تنكف «ةلعلا بقع يف ةرتف ينتداتعاف

 يمانم يق تيرأ ةدقار ةليل تاذ انأ انيبف :تلاق «ليللا مايق يع عطقناو

 لوح انأ انيبف «نسح تيبو روصق تاذ ءارضحخ ةضور ىلإ تعفد ينأك
 ديرت اهنأك هدراطت ةيراحو رضحأ رئاطب انأ اذإ ءاهنسح نم بجعتأ اهيف

 «هنم نيديرت اذ ام :تلقف «هنسح نع اهنسح ينلغشف :تلاق .هذحأ

 الهف :تلاقف :تلاق .هنم نسحأ وه طق ارئاط تيأر ام هللاوف «هيعد

 يديب تذحأف :تلاق .یلب :تلق :لاق .هنم نسحأ وه اعيش كيرا

 ءاهيف رصق باب ىلإ يب تهتنا تح ةضورلا كلت يف يب ترادأف

 ى
 .رفقلا ةيربلا :ةزافم عمج زوافملاو .شحولا فيحخملا عضوملا :رعولاو .بلصلا ناكلا

 .عيرسلا فيفخلا يوقلا لبإلا نمو بيحب عمج بئاجنلا (۱)

۳ 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةىضاير بانك

 س ا
OTROS EROS ETS SOS 

 نج 2 تک ت کل 3

 اه حتفف :تلاق «"ةقملا تيب يل اوحتفا :تلاق مث ءامط حتفف تحتفتساف

 ‹يفلخ امو يدي نيب ام هرون ءوض نم رانتسا عاعش هنم عاش باب

 هيف راحي تيب يي تلحدف :تلاق . يلحداف :تلاقو «تلحدف :تلاق

 انيبف :تلاق !هب ههبشأ اهيبش ايندلا يف هل فرعأ ام انسحو اؤلألت رصبلا

 انأو هوحن توهأف :تلاق «ناتسب ىلإ قرخي باب انل عفر ذإ هيف لوجن نحن
 تلاقف «رماجبا مهيديأب ولؤللا مههوجو نأك ""ءافصو هيف اناقلتف ءاهعم
 الفأ :تلاق .اديهش رحبلا يف لتق انالف ديرن :اولاق ؟نوديرت نيأ :مهل

 :تلاق .هتكر تف ظح كلذ يف اهن ناك دق :اولاق ؟ةأرملا هذه اورمحجت

 :تلاقف «يلع تلبقأ مث «يدي نم اهدي تلسرأف

 دينع ةالصلل دض كمونو دوقر دابعلاو رون كتالص

 ديبيو ابئاد نفيو ريسي ةلهمو تلقع نإ منغ كرمعو

 ام هللاوف :تلاق «رجفلا دعب تظقيتساو «ينيع نيب نم تباغ مث :تلاق

 ةعبار تطقس مث :لاق .ينيعب هتركنأو يلقع شاط الإ اهتموتف اهتركذ

 ليلب ايؤرلا هذه دعب ةعبار تمان ام :لاق «يلحعلا مثهد نع ٤-

 . تتام تح

 ديعس ابا نکی انل بحاص ينثدح :لاق «ئرقملا ةقدص نع ٥-

 .ةبحلا :ةقملا (۱)

 .ةيراج وأ ناک امالغ مداخلا وهو فيصو عمج (۲)
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 ليلا مايقو دجهتلا ةل ةلاسر : قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 نأك يمانم يق تيرأف «يئزج نع ةليل تاذ تمن :لاق «نآرقلا ةلمح نم

 :يل لوقي الئاق

 ٍِ رحفلا ىلإ مان تف نمو * ةحص نمو مسج نم تبجع

 رسي اذإ ليللا ملظ يف ٠ هتافطخ نسؤت ال تولاو
 ربسقلا يث لامعألا شرتفي ةرفح ىلإ لوقت نيب ننس

 رخفلاو ريكلا ليوط تاب ةرغ ىلع ذوحخأم ن نيبو

 رشحلا ىلإ ارو سحب تامف ةافغ ىلع تولا هلحجاع

 .دعب اهتيسن امف هتمقلأ رجح هللاو اهنأكف :لاق

 امهیلع ایرکز نب حمم عبش :لاق «رحلا يأ نب يلع نع - -

 هللا ىحوأف «حبصأ ىقح هئزج نع مانف «ريعش زبخ نم ةعبش ةليل مالسلا

 نم كل اريح اراوح ما ؟يراد نم كل اريح اراد تدحجو له !ىجمس اي :هيلإ

 باذل ؛ةعالطا سودرفلا ىلإ تعلطا ول !ىبحب اي يتزعو ؟يراوج
 تيكبل ؛ةعالطا منهح ىلإ تعلطا ولو ءاقايتشا كسفن تبهذو «كمسح

 ۲ را دب دیا تسبالو «عومدلا دعب ديدصلا

 يدرو ناكو «ةليللا يدرو نع تمن :لاقف ؟كل ام : يقف .جرتسي

 .نحطنت ةرقب نأك تيرأف «ةرقبلا

 .رعشلا نم ءاسكلا وهو :حسملا عمج )١(

 .نوعحار هيلإ انإو هللانإ :لوقي (۲)
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 دجهتلا يف نآرقلاب توصلا حفر باب

 يلصي ماق اذإ هلك ةريره وبأ ناك :لاق «يلاولا دلاخ يبأ نع -۸

 لعفي ناك ئ يبلا نأ ركذيو ءاروط هعفريو اروط هتوص ضفخي ليللا نم
 . كلذ

 عفري ليللا نم ماق اذإ ي يبلا ناك :لاق 4ظ د ةريره يأ نع - ۲۹۹

 .روط ضفخيو اروط هتوص

 اذإ مالغلا ةبتع ناك :لاق ءءارفلا ةملس نب دحاولا دبع نع ٠-

 رهجي ناكو «انوزم توصلا نسح ناكو «هعمس نم ىكبأ دجهتلل ماق
 .هتءارقب

 ١- لحر لزن :لاق «يسرافلا هيوريش نب ورمع نع ) .....)

 عنرت ال !اله ا :لزاملا بحاص هل لاقف «ليللا نم يلصي فيضلا ماقف

 .ليللا نم يلصأف موقأ ينأ يناريج ىريف كتوص

 ليللا نم موقأ ينارأ ينإ :لحر لاق :لاق «ىحمي يبأ نع -۲

 .ةنسح يل بتكيف « يلصيف اضيأ موقيف يراح ينعمسيف «يلصأ

 مکاحلاو ۳۳۸/١ نابح نباو ۱۸۸/۲ ةعزخ نبا هححصو ۳۷/۲ دواد وبا هجرحا (۱)
fol 

 ٠۸۸/١. ضيفلا رظنا .ينابلألاو يطويسلا هنسحو ةالصلا باتك يف رصن نبا هجرحأ (۲)

 - ۹ ۔



 ليللا مايقو دجهنلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ‹نسحلا دنع ارقي باش ناك :لاق « يناسارخلا لهس يبأ نع -۳

 ينإو «توصلا اذه تقزر دق ينإ !ديعس ابا اي :لاقف «هتوص هبجعی ناکو

 :نسحلا لاقف .عمست نأ ديرت امنإ :لوقيف «ناطيشلا ينئيجيف ليللا نم موقأ

 .كشارف نم موقت نيح كتين

 ريخلا نم ءيش ىلإ ماق نم :لاق «حيرش نب نمحرلا دبع نع ٤-

 هلا هاطعأ ؛كلذب هيئاري نأ ديري نم هل ضرع م ءهلا الإ هب دیری ال

 الإ هب ديري ال ربخلا نم ءيش ىلإ ماق نمو .عرفلا هنع عضوو لصألاب
 هنع عضوو عرفلا هللا هاطعأ هل كلذ رحآ لعجف هل ادب وأ رکف م ةاءارما

 .لصأل
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 ليلا مايتاو دجهتلا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 مهتعنو نيدجهتملا ةفص باب

 مجه دق ليللا نودباعلا یأر امل :لاق «رذ نب رمع نع ٥-

 اوعجرو «مهشرف ىلإ اونكس دق ةلفغلاو ةمآسلا لهأ ىلإ اورظنو «مهيلع

 دق ام نيرشبتسم نيحرف هللا ىلإ اوماق ؛مونلاو ةعجضلا نم مهذالم ىلإ

 ليللا اولبقتساف «دجهتلا لوطو رهسلا ةدابع نسح نم مه بهو

 امو ليللا مهنع ىضقناف مههوحو حافصب هتملظ اورشابو «مهنادبأب
 حبصأف «ةدابعلا لوط نم مهنادبأ تلم الو «ةوالتلا نم مهتذل تضقنا

 مونلا اولم دق ءالؤه حبصأ ؛نبغو حبرب ليللا مهنع ىلو دقو ناقيرفلا
 نيب ام ناتش «ةدابعلل ليللا ءيحجم ىلإ نيعلطتم ءالؤه حبصأو «ةحارلاو

 نوبغملا نإف .«هداوسو ليللا اذه يف هللا مكمحر مكسفنأل اولمعاف « نيقيرفلا

 اليبس العج امنإ ؛امريخ مرح نم مورحاو «راهنلاو ليللا رخ نبغ نم
 ا نع قفا نرالا ىلع الاورج هير اعا ا نتوما

 مئاق نم مک .هللا ركذب بولقلا يحت انف «هركذب مكسفنأ هللا اويحأف

 للا نم ل ا نم کر مرشح ملط ی هایت طش دق لیلا انه ی

 اومنتغاف ءادغ نيدباعلل هللا ةمارك نم یری ام دنع همون لوط ىلع مدن دق

 .هللا مكمحر مايألاو يلايللاو تاعاسلا رمم

 داوس يق مهبرل نوتيبي اماوقأ تبحص دقل :لاق «نسحلا نع -

 مهعومد ليست «مهفارطأ ىلع ليللا اذه نوموقي «امايقو ادجس ليللا اذه
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 كاكف يق مهبر نوحاني ءادجس ةرمو ءاعكر ةرمف «مهدودح ىلع

 ءاحرلا نسخن نم مهبولق طلاخ دق امل رهسلا "لالك اولمي مل «مهباقر

 مهنادبأ يف هلل ""بصنلا نم اوباصأ اع موقلا حبصأف «عحرملا موي يف

 مهسفان ًارما هللا محرف .نيرشبتسم هباوث نسح نم نولمأي امو «نيحرف

 ريسيلاو هرمأ يف ريصقتلاب هسفنل هسفن نم ضري ملو «لامعألا هذه لشم يف

 .ةدودرم اهلهأ ىلع لامعألاو «ةعطقنم اهلهأ نع ايندلا نإف !هلعف نم

 .عومدلاب هتي لبي تح يکبي مث :لاق

 نيدجهتملا لاب ام :نسحلل ليق :لاق «ملسم نب ليعام"إ نع -۷
 هرون نم مهسبلأف نمحرلاب اولخ مهنأل :لاق ؟اهوحو سانلا نسحأ نم

 ٠ ارون

 اسورع هلهأب ىلخت لحر ام هللاو :لاق «ریثک يبا نب ىج نع -۸

 .هب اولحخ اذإ هتاجانم. مهنم ارورس دشأب ناک ام رسأو هسفن تناك ام رقأ

 مهف ءاهآر نمك ةنحلاو مه ادابع هلل نإ :لاق «نسحلا نع -۹

 «ةنوزحم مهبولق «نوبذعم اهيف مهف ءاهآر نمك رانلاو مهو «نوئكتم اهيف

 يفاصف ليللا امأ ؛ ةفيفع مهسفنأو «ةفيفخ مهتاجاحو ةنومأم مهرورشو

 راهنلا امأو «مهباقر كاكف يف مهبر وجاني «مههابج يشرتفم «مهمادقأ

 .بعتلاو ءايعلا :لالكلا )۱(

 - ۹4 ۔
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 ‹«حادقلا لاثمأ مهف «فوخلا مهارب دق ءايقتأ «راربأ ءءاملع «ءامكحف

 دق :لوقيو «ضرم نم مهب امو ىضرم :لوقيف «رظانلا مهيلإ رظنيف
 .ميظع رمأ موقلا طلاح دقو «اوطلوحخ

 ءانخايشأ ضعب ينثدح يعازخلا هللا دبع يبأ نب دمحم نع ٠-

 ءاج نيدبعتم هل اناوخإ ركذو «يميمتلا دايز نب ميمت نب دابع ىثر :لاق

 :لاقف «دابع مهاثرف «مهمرتحاف نوعاطلا

 امالغ نآرقلا مكحأ مهلك مهيف عشحتلا فرعي ةيتف

 اماظعو ارفصم ادلح داع ىح دجهتلا هدلح ىرب دق

 امان اوتاب نولههاجلا اذإ فوخلا نم شارفلا نع فاجتت

 امايص راهنلاب نولطظيو بيحنو ةربعو نينأب

 اممايقو ادجس نوتيبيو هيف بير ال نآرقلا نوؤرقي

 - ۷۰ ۔



 ليللا ماو دحينلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

O ES OOS HES 0 
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 نيدجهتملا باو

 ةصرع نم نودجهتملا حريب نل :لاق «هبنم نب بهو نع ١-
 :مه لاقيف «حورلا اهيف خفن دق ؤلؤللا نم بئاجنب اوتؤي ىح ةمايقلا
 ةيلاعتم مهب ريطتف اهنوبكر يف :لاق .انابكر ةنحلا نم مكلزانم ىلإ اوقلطنا

 هللا نم دق نيذلا ءالؤه نم :ضعبل مهضعب لوقيف «مهيلإ نورظني سانلاو
 مهنكاسم ىلإ مهب يهتنت تح كلذك نولازي الف :لاق ؟اننيب نم مهيلع

 .ةنحلا نم مهتينفأو

 ينادحلا بلاغ نب هللا دبع لاق :لاق «بيبح نب ةريغملا نع -

 «"لذح بيبلل اهيف ام هللاوف ؛ايندلا نم ىسآ ام ىلع :-ودعلا زرب ال

 اي كل ةهبجلا شارتفاو يهحو ةحفصب رهسلا ةرشابعب يتبحم الول هللاو

 كباوث ءاجر يلايللا ملظ يف ""سيداركلاو ءاضعألا نيب ةحوارملاو «يديس
 رسك مث :لاق .اهلهأو ايندلا قارفل اينمتم تنك دقل ؛كناوضر لولحو

 اقمرل هب نإو ةكرعملا نم لمحف :لاق .لتق ىح لتاقف مدقت م هفيس نفح
 :لاق «كسملا ةحئار هربق نم اوباصأ نفد املف :لاق .ركسعلا نود تامف

 ؟تعنص ام !سارف ابا ای :لاقف «مئانلا یری امیف هناوخإ نم لحر هآرف

 .هلقأ لاما نمو عطق اذإ ةرجشلا لصأ :لدجلا 0(

 وحن سودرك وهف لصفم يف ايقتلا نيمظع لكو «سودرك اهدحاو ماظعلا سوؤر يأ (۲)
 .نیکر ولاو.نیتبکر لاو نيبكنملا

- ۹۷۱ 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
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 نسحب :لاق ؟م :لاق .ةنجلا ىلإ لاق ؟تّرص ام ىلإ :لاق .عينصلا ريخ :لاق

 يتلا ةبيطلا ةحئارلا هذه امف :لاق .رحاوهلا ًامظو دجهتلا لوطو نيقيلا

 .ينصوأ :تلق :لاق .ًامظلاو ةوالتلا ةحئار كلت :لاق ؟كربق نم دحوت ٠

 ال اريح كسفنل بسكا :لاق .ينصوأ :تلق .كتيصوأ ريخ لکب :لاق

 .ريلاب ربلا اولان راربألا تيأر ينإف ءالْطَع مايألاو يلايللا كنع جرت

 نم انل بحاص ينٿدح :لاق «سانيم نب دلاخ نب ميهاربإ نع ٣
 نم موق ىلإ رظنأ تلعجف «يمانم يف ةمايقلا يل تلم :لاق «نييروصلا
 كلذ نود لّلحلا مهيلعو «مهناولأ تقرشأو «مههوحو تَرَ دق يناوحإ
 ةقرشم مههوجوو ةارُع سانلاو نوستكم ءالؤه لاب ام :تلقف نجلا

 يذلا اما :لئاق يل لاقف :لاق ؟روبقلا نم اورشُت امك ربع سانلاو ةرضت

 نونذؤملا نييبنلا دعب قئالخلا نم ىسكي نم لوأ نإف «ةوسكلا نم تيأر
 رهسلا باوث كلذف «هوحجولا قارنشإ نم تيأر ام اًمأو .نآرقلا لهأو

 ىلع اموق تيأرو :لاق .ةنجلا ف مه ٌرَحَديام ميظع عم دجهتلاو
 ليقف :لاق ؟ةاشُم ةافُح سانلاو نابكر ءالؤه لاب ام :تلقف .”بئاحت

 ريخ كلذب مهباثأ ؛هيلإ ابرق مهمادقأ ىلع هلل وماق نيذلا ءالؤه :يل

 :لاق .ْمَرْهي الو سمي ال احاوزأو «لوبت الو ثور ال ابكارّم باوثلا

 :لاق !مهماقم مويلا فرشأ ام «نيدباعلل هاو :يمانم يف هللاو تصف

 ( .هيف تنك ام بلقلا لجو انأو هللاو تظقيتساو
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 ليلا مابقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ناكو نيدباعلا نم ةداحح نب دمحم ناک :لاق «نایفس نع ٤-

 نأک هناریج نم ةًأرما ترف :لاق .هرسيأ الإ ليللا نم ماني ال هنإ :لاقي

ET Toy 2: 
 اه مقي م :تلاق ءءارضح ةلح جرحأف موتخ طفسي اعد ةداجج

 كلت تلاق ءرهسلا لوطب كل هذه :لاقو ءاهايإ هاسكف :تلاق «يرصب

 .-ةلحلا ينعت- هيلع اهلياختأف كلذ دعب هارأ تنك دقل هللاوف :ةأرملا

 نع ديعس يأ نب دمحم نع يناعنصلا قاحسإ يبأ ميهاربإ نع ٥-

 ناك نارمع لآو ةرقبلا ةروس ةعمحجلا ةليل يف أرق نم :لاق «هبنم نب بهو

 ءابيجع :لاق ؟ءابيجع ام :دمحم تلقف ءءابیرغو ءابيجع نیب ام ارون هل

 .شرعلا ءابيرغو «نيضرألا لفسأ

 يت ةرقبلا ةروس ارق نم :لاق «دوسألا نب نمحرلا دبع نع ٦-

 .ةنحبا يئ اجات اهب جوت ۾

 رهطم ينثدح :لاق «دباعلا ناملس نب زيزعلا دبع نع ~۷

 ينأک تیر :لاق -اماع نیتس هللا لإ اقوش یکب دق ناکو- يدعسلا

 نم تبنو لولو رجش هاتفاح «رفذألا كسملاب يرجي رهن ةفض ىلع

 ناحبس :دحاو توصب نلقي تانيزم راوجب انأ اذإو «بهذلا نابضق

 .ههبشأ امو بيطلا هيف ًابعي يذلا :طفسلا )١(
 .ةحئارلا يكذ يأ رفذو.«رفذلا نيب يأ (۲)

AVY: 



 ليلا ماو دجهللا اسمر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

NS PUTT TTT ES SIERRAS RIESGO TTT ETT 
 م د دی 2 مل ر ج مت هنر لل  8 Eنر

 ناحبس !هناحبس ناكم لكب دوجوملا ناحبس !هناحبس ناسل لكب حبسلملا

 نم قلحخ :نلقف ؟نتنأ نم :تلقف :لاق !هناحبس نامزألا لك يف مئادلا

 :نلقف ؟انهه نعنصت ام :تلقف !هناحبس نمحرلا قلح

 موق ليللاب فارطألا ىلع موقل دمحم بر سانلا هلإانأرذ

 مون سانلاو موقلا موم" يرستو مههلإ نيلاعلا بر نوحاني
 :لاق .نکب مهنيعأ هللا رقأ دقل ؟ءالؤه نم !ءالؤه خب خب :تلق :لاق

 ءالؤه «ىلب :نلق .مهفرعأ ام هللاو ال :تلق ؟مهفرعت اموأ :نلقف

 .رهسلاو.نآرقلا باحصأ نودجهتملا
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 رحسلا نم مايقال ٠

 ناتعكر» ل هللا لوسر لاق :لاق «ةيطع نب ناسح نع-۸

 ىلع قتشأ نأ الولو ءاهيف امو ايندلا نم هل ريخ ليللا فوج يف دبعلا امهُفكرب
 .“«يهيلع اهُتضرفل يتمأ

 هو دوعسم نباب تررم :لاق «همع نع: راد نب برام نع -۹ |

 ّرحَس اذهو «كتعطأف ينترمأو «كّئبحأف يتوعد مهللا :لوقي وهو رحب

 ال بوقعي نإ :لاقف «هل تلقف «هيلع تودغ تحبصأ املف ايل رفغاف

 .رحسلا ىلإ ْمُهَرَعَأ ٠سرا 4 كَل رفْفتْسَأقوَس» :هينبل لاق

 ‹ليللا نم ةالصلا رثكي اظ رمع نبا ناک :لاق فان نع -۰

 ناك له !عفان اي :ينادان اعرف «هتءارق ةماع مهفأف بابلا ىلع موقأ تنكو

 .رافغتسالا يف ذحأف «ةءارقلا نع عر معن :تلق نإف ؟دعب رحسلا

 :لاقف هل ةمامأ يبأ ىلإ لحر ءاح :لاق «ةبتع نب عيبرلا نع-١

 امو :ةمامأ وبأ لاقف .ةمامأ يبأ لمع لثم لمعا :لاقف «تآ يناتأ ينإ

 ةثالثو «ناضمر موصأو «سمخلا يلصأ !؟ةمامأ يأ لمع غلبي نأ ىسع

 .-رحسلا نم ينعي- اهعم ُتّوَص ريطلا تتوَص اذإو «رهش لك يف مايأ

 رصن نب دمحمو باوثلا يف سايإ يبأ نب مدآ هاور :۸۸۷/۲ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۱)
 نسم يف يمليدلا هلصوو الس رم ةيطع نب ناسح ةياور نم ليللا مايق باتك يف يزورملا

 .حصي الو رمع نبا ثیدح نم ۳ سودرفلا
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 لبللا ماو دجوللا ةلاسو قلخلا بيذوتو صفنلا ةضاير بانك

 4 @) نورفغتنسَي مه راحو و :# هل كلام نب سنأ نع - ۲

 .ةرم نیعبس رافغتسالابو ‹ رحسلاب رمن انک :لاق [۸١:تايراذلا]

 [ه:تابرنلا 4 ) نورفغَتسي مه راحَسألابو $ :نسحلا نع -۴

 ةناكتسالاو ءاعدلا يف اوسبح مث ءرحسلا ىلإ ةالصلا اودم :لاق

 )2 2 نوعَجَه ام ليلا نم ايلق أوناک » :لاق «نسحلا نع ٤--

 .رحسلا لل ةالصلا اودم :لاق [۷١:تايراذلا]

 OE لاق س ( نر

 .نوماني ام ليللا نم اليلق اوناک :لاق «ميهاربإ نع - ٩

 اهيف اولص الإ مهب رمت ةليل لق اوناك : لاق هل د سابع نبا نع - - ۷

 .ليللا نم اظح نوبيصي اوناك :لاق «ةيلاعلا يبأ نع -۸

 لاقو .اهيف اولص الإ ةليل لق :لاق « هللا دبع نب فرطم نع -۹

 .ةمتعلا ةالص :ةكم لهأ نم لحر لاق :ةداتق لاقو .ليللا مايق :نسحلا

 .نوماني ال ءاشعلاو برغملا نيب ام :لاق يلظ كلام نب سنأ نع ٠-

 ٠۸۳/۹ طسوألا يف يناربطلاو ۲۰۸/۳ ریسفتلا يف يربطلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۱)
 ٠۷۳/۳. بغشلا ف يقهيبلاو

 .ءاشعلا يأ (۲)

 - ۹۷ -۔



 ليللا مافو دجهتلا ةلاسر _قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
DEE Eo a SSE SESE RT ETT TT SE SOS E TOE 

 ف ر ا ت 2 و ف ا ت ا ا زم ا دت

 مونلا نع هللا دبع نب ماس تلأس :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 4 2 نوعي اَم ليلا نم يلق أوئاک :لاقو «ينرهتناف «ءاشعلا لبق

 .نولصي ءاشعلاو برغملا نيب ام :لاق [۷٠:تايرلا]

 .اليلق سانلا نم اوناك :لاق «محازم نب كاحضلا نع - ۲

 نيا :ليللا لوأ نم دانم يداني :لاق «ماشه يبا نع -۰ ۲

 يف يأي مث ءاشعلاو برغملا نيب نولصيف سانأ موقيف : :لاق ؟نودباعل

 «ليللا طسو يف هلل نولصيف سان موقيف ؟نوتناقلا نيأ :لوقيف «ليللا طسو

 .راحسألاب نورفغتسملا مه :لاق ؟نولماعلا نيأ :لوقيف ءرحسلاب ياي م

 ىدان ليللا لوأ نم ناك اذإ هنأ اتغلب :لاق «نایفس نع -۰ ٤

 يداني مث « هللا ءاش ام نولصیف نوموقیف :لاق .نودباعلا مقيل الأ : :يدانم

 مهف :لاق .نوموقيف :لاق .نوتناقلا مقيل الأ :ليللا رطش يف هريغ وأ كلذ

 ؟نورفغتسملا نيأ :يدانم ىدان رحسلا ناك اذإف رحسلا ىلإ نولصي كلذك

 :لاق نولصي ينعي :لاق .نوحبسي نورحخآ موقيو كغلوأ رفغتسيف :لاق

 .نولفاغلا مقيل 1 :يدانم یدان رفسأو رحفلا علط اذإف :لاق .مهنوقحليف

 هارتف :نايفس لاق .مهروبق نم اورشن یتوملاک مهشرف نم نوموقیف :لاق

 ىلع بطخي هراهن حبصأو «هشارف ىلع ةفيج هليل تاب دق «ارجض نالسك
 .بلقلا حرف فرطلا رسكنم ليللا بحاص ىرتو :لاق .اومطو ابعل هسفن

 .هرخآل ةمينغ ليللا لوأ مون :لاق هظ ةريره يبأ نع-١٠
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 ليللا ماضو دحيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بالك

aU, EO ETE O EG ESSE 5 
  SII ESرا خخ ج

 ىلإ رحسلا نم جرخأ تنك :لاق «هيبأ نع دانزلا يبأ نع ١-

 .ئراق هيفو الإ تيبب رمأ الف ي يلا دجسم

 ج رخن نأ درن نایتف نحنو انک :لاق «هيبأ نع دانزلا يبأ لآ نع - ۷

 .ءارقلا مايق مك دعوم :لوقنف ةحجاحل

 ليللا نم نآرقلا ءارقو رطملا ناك امر :لاق «يقشمدلا نع -۸

 .نآرقلا ةءارق مأ ءرطملا ؟عفرأ نيتوصلا يأ يردن الف «نوؤرقي

 نب ديعس نب دلاح مأ تعم” لاق «ةبقع نب ميهاربإ نع -۹

 .مون ةعاس اذه سيل «ناطيشلا دقع نللحا :ليللا ق اهئاسنل لوقت صاعلا

 .رحسلا نم زتهي شرعلا نأ الإ يردأ ام :لاق ؟لضفأ ليللا يأ :مالسلا

 ماد ااف نإ افا لور اي ةي لاق لع لا دبع نع ۱

 ٤ ”«هينذأ يف ناطيشلا لاب» :لاق .حبص أ تح ةحرابلا

 ةعاسل فهكلا ةروس رحخآ أرق نم :لاق «رز نع ةدبع نع -۲

 .كلذك هاندحوف كلذ انبرجف :ةدبع لاق .اهماق ليللا نم اهموقي نأ ديري

 يق رجح نبا ظفاحلا لاق ٥۳۷/١. ملسمو ۱١۹۳/۳ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح (۱)
 ال :هريغو يطرقلا لاق .هتقيقح ىلع وه :ليقف «ناطيشلا لوب يف فلتحخا :۲۸/۳ حتفلا

 نم عنام الف «حكنيو برشيو لكأي ناطيشلا نأ تبث هنأل ؛هيف ةلاحإ ال ذإ كلذ نم عنام

 لقث ىلإ ةراشإ مونلاب بسن نيعلا تناك نإو رك ذلاب نذألا صح :يبيطلا لاق .لوبي نأ

 ‹فيواجتلا ي الحدم لهسُا هنأ لوبلا صحو «هابتنالا دراوم يه عماسلا نإف «مونلا

 .ءاضعألا عيج يق لسكلا ثرويف «قورعلا يف اذوفن عرسأو
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 لبللا ماو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 هدجهتل مايقلا دنع هبايث حلاص سبلی ناک نم

 ميكح نب ةريغملا نأ ركذ ؛داور يبأ نب زيزعلا دبع نع -۴

 نم لواتتو «هبايث نسحأ نم سبل دجهتلل مقي نأ دارأ اذإ ناك يناعنصلا

 .نيدجهتملا نم ناكو هلهأ بيط

 نب ورمع نأ ؛ةخيشملا نع يناسلا هللا دبع نب ركب يبأ نع ٤-

 راهنلا اهرمجيو «رانيدب اهغبصيو «نيتئاع ةلحلا يرتشي ي ناك دوسألا دبع

 ل کارا میک ناک لاق دیلی يآ نہ نرل دیس نع

 3ا اهيا ال ناک ةلح سبلو «بيلعب اعدو «هکاوسب اعد لیلا نم ماق

 .دجهتي ليللا نم ماق اإ

 فلأب ءادر ىرتشا 4ظ يرادلا اميمت نأ ؛نيريس نب دمحم نع 7

 .ةالصلا ىلإ هيف جرخيو هسبلي ناكف «مهرد

 ا الا ل ب ناک ا اھ رال میم ن اف نع ۳

 جا لا مق ا ناک یو ییا نا یری نال لر

 .هبايث عدرت ىتح اهب خمضتف «ةيلاغلاب اعد «ليللا نم
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 ليللا ماضو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 راعت نم» : هللا لوسر لاق :لاق فخ تماصلا نب ةدابع نع -۹
 هلو «كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :ظقيتسي نيح لاقف ليللا نم

 لوح الو ربكأ هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبس .ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا

 اعد» :لاق وأ :ديلولا لاق «هل رفغ ؛يل رفغا بر :اعد مث .هللاب الإ ةوق الو

 .(هتالص تلبق یلص مث ًاضوتف ماق ناف «هل بیجتسا

 اذإ ناك ل هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 يذل كرفغتسأ ينإ مهللا «كناحبس هللا الإ هلإ ال» :لاق ليللا نم ظقيتسا

 نم يل بهو «ينتيده ذِإ دعب يلق غزت الو ءاملع يندز مهللا !كتمحر كلأسأو

 ”(!باهولا تنأ كنإ ةر كندل

 «ليللا نم راعت اذإ ناك هنأ يب يبلا نع هل ةريره يبأ نع ١-

 ."(!كنيد ىلع ىلع يلق تبث بولقلا تبغم اي» :لاق

 «مونلا نم ظقيتسا يأ :يوغبلا لاق :راعت ۳۸۷/١. يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (1)
 وأ مالك عم الإ نوكي ال راعتلا نإ :لاقيو «شارفلا ىلع بلقتلاو رهسلا :راعتلا لصأو

 .هتوص وهو «ميلظلا رارع نم ذوخأم «توص
 بعشلا يف يقهيبلاو ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو ١/٤ ۳١ دواد وبأ هجرحأ (۲)

 ۷۲٤/۱. مکاحلاو ۳٤۱/۱۲ نابح نبا هححصو ١

 ءاعد هنأو ةريره يبأ نع هحرحخأ نم دحأ ملو دعس نب نيدشر فعضل ؛فيعض هدانسإ (۴)

 نب ساونلاو ٠٠/٦ ةبيش يأ نبا دنع سنأ ةياور نم وهو «ليللا نم راعتلا دنع هللا لوسر
 هس
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
9 

 هللا ناحبس :ليللا مايق يف لاق نم :لاق هظ هللا دبع نع -۲

 هل ناک هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو «هلل دمحلاو

 .ةنسح فلأ فلأك -رجألا نم :لاق وأ- رجأ لثم

 س يج

 ناك اهيفو ٠١٤/١ ةنسلا يف مصاع يبأ نبا دنع ةشئاعو ۷۲/١ ةحجام نبا دنع ناعم

 حيحص ثیدح وهو .كنيد ىلع يلق تبث !بولقلا تبغم اي :لوقي نأ رثكي
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 ليللا مايقو دحجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك
O eT O E EO OES TO OTE OTT TOVE AT SENTER ESTERS 
OEE ESE ONO ORIEN OS ا EG ENON OE ا 

 ليللا مايقو دجهتلا نم حماج

 ةرجش ةنجلا يف نإ» :لاق ءهعفر زيزعلا دبع ني بالا ام وع ۳۲

 رسم
 تاوذ توقايلاو درُمرلاب ةمجلُم ةج قلب لح اهلصأ نم جرخي

 ثيح ةنجلا نم مهب ريطتف «هللا ءايلوأ رف ترک الو لو ‹ةحنجألا

 اب بر اي ءانوفصنأ !ةنجلا لهأ اي :نولوقيف !مهنم لفسأ نيذلا مهيدانيف ءاوؤاش

 ليللا نوموقي اوناك مهنإ :برلا مه لوقيف ؟ةماركلا هذه كنم كدابع لائ

 متنکو نوقفنی اوناکو «نولکأت متنکو نوموصی اوناکو «نومانت متنکو

 .'(نوښجک متنکو نولتاقی اوناکو «نولخبت

 ظقيأ ليللا نم ماق اذإ ناك هي يبلا نأ ؛ ةبتع نب بوقعي نع ٤-
 “لها

 «هتبحص ترثكأف هط رمع نبا تبحص :لاق «دهاحم نع ٥-

 .نيذحخفلا ىلإ ليجحتلا عافترا :ليقو «ضايبو داوس :قلبلا )١(

 بلاط يبأ نب يلع نع :نيقيرط نم الوصوم ءاج «نسح هدانسإو «لسرم ثيدح (۲)
 ديعس يبأ نعو ٠١۸۹/۳. ةمظعلا يف خيشلا وبأ ۲٠٦/١ خيراتلا يف بيطخلا اهجرحأ

 دروأ ىقح ادح فيعض نيتياورلا دانسإو ۳١١/۲ خيراتلا يف بيطخلا اهجرحأ يردخلا
 هعباتو ٠٥١/۲ ئلآللا يف يطويسلا هرقأو ٠۲٠٠/۳ تاعوضوملا يف يزوجلا نبا ثيدحلا
 يهو فنصلا ةياور ىلع اوصني مل مهنكلو :تلق .۳۷۸/۲ ةعيرشلا هيرات يف قارع نبا

 .هب سأب ال اهدانسإو ةلسرم ةياور
 يراخبلا :نيحيحصلا يق ثيدحلا نكلو ‹ظفللا اذهب هجرحخ نم ىلع فق مل «لسرم ثیدح (۳)

 .هلهأ ظقيأ ءرشعلا لحد اذإ ل يبلا ناك :ظفلب ةشئاع نع ۸۳۲/۲ ملسمو ۲
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 ليلا مايقاو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 یاسمن اق محفل علط فإف یتش م روب غ لیلا نم يلب ناک

 .ينزمغ اعرف « نیتعکر

 دبع نب يلع ناک :الاق .ةلمح يأ نب يلعو يعازوألا نع ١-

 .اریبک هلزام ف دجسم ناکف ی رمد هرم هلع تعدو ءامیسج

 نم حولب يلإ لسرأ :سابع نب ب للا دبع نب ىلع لإ بتک :لاق ءةياقسلا

 ةئامعبرأ موی لک يلصي ناک هنا اومعز :نايفس لاق .هيلع دجسأ ةورملا

 :لاق ؟ناسللا ليقث كارأ يل ام :هل تلقف ناسللا ليقث هتيأرف «ةكعم ةأضيملا

 .فصنو نيترم ةحرابلا نآرقلا تأرق

 «ةبعكلا يف ةعكر يف نآرقلا ارق ريبج نب ديعس نأ ؛داح نع -۹

 .[:صاحإل] 4 ب دحأ هلا وه قط ب ةيناثلا ةعكرلا ين ًارقو

rr:نآرقلا متخي ناك هل د يرادلا اميمت نأ ؛نيريس نب دمحم نع  
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 كتالص فيك :لحرل نهرلا دبع وبأ لاق :لاق «رم” نع ١-

 انأو حبصأ مث ليللا ئدتبأل تنك نإ هللاو :لاق .هللا ءاش ام :لاق ؟ليللاب
 .ليللا لوأ نم طسبأ

 “ةورعلا هل نم مهنمو نلصلا تكر دأ :لاق «ةيطع نع ۲

 هلاش دسوتملا مهنمو «هعج وأف هدي تحخرتسا سعن اذإف «هدی اهیف لحدي

 تحت ° سارهملا لعجي نم مهنمو ‹هتالص یا ضهن تردحأ اذإف «هنيمب وأ

 .هتالص ىلإ ماق هعجوأ اذإف «هشارف

 ىري افرغ ةنجلا يف نإ» :لاق كب هللا لوسر نأ ؛يط سنأ نع -۳

 بيط نم» :لاق ؟هللا لوسر اي يه نل :ليق «اهنوطب نم اهروهظو ءاهروهظ نم اهنوطب
 . "ماین شسانلاو لیللاب یلصو «ماعطلا معطأو «مايصلا مادأو «مالسلا یشفأو مالكلا

 هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ديزي تنب ءام أ نع ٤-

 تناك نيذلا مقيل :دانم ىدان ةمايقلا موي نيرحآلاو نيلوألا هللا عج اذإ» :5

 .(سانلا رئاس بساحي مث ءليلق مهو نوموقيف «عجاضملا نع مهبونج ىاجتت

 .هضبقم :هوحنو ولدلاو زوكلا ةورعو (1)

 هنم ًاضوتی روقنم لیطتسم رجح وه (۲)
 نم دجأ ملو .نيعم نبا هبذك كورتم :ظفاحلا هنع لاق «ديز نب ميحرلا دبع هدانسإ يق (۳)

 مكاحلاو ۲٤۳/۲ هحيحص يف نابح نبا هجرحخأ كلام يأ نع وهو «سنأ نع هحرحأ

 رمع نباو يلع نع يور امك «يبهذلا هيلع هقفاوو حيحص ثيدح :لاقو ١

 .۷ :مقر ثيدحلا رظناو ۲٠٤/٤ يذمرتلاو ٠٠١/١ دمحأ هح رحأ

 نباو متاح يبأ نباو ةالصلا يف رصن نب دمحمو ٠١١/١ دانه هجرحأ «فيعض هدانسإ )٤(

 ٠1۹/۳. بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم
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 لي ماو ديالا ةر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 :ةيآلا هذه ًأرقف موقلا ثدح هنأ ؛ةرق نب ةيواعم نع ٥-

 .ليللا مايق :لاق ؟ليللا ةئشان ام نوردتأ :لاقف [«:رسرإ 4 ليلا ةَتشاَت قاط

 ةبعكلا لحد هنأ ؛ريبج نب ديعس نع فاسي نب لاله نع ٦-

 .ةعكر يف نآرقلا ًارقف

 يکبي ریبج نب دیعس ناک :لاق «بويأ يبأ نب مساقلا نع -۷

 .هانیع تدسفو شمع یتح لیللاب

 ضعب لحد دقرف نب ةبتع نب ورمع تام امل :لاق «ماشه نع -۸

 حتفتساف «ةليل تاذ ماق :تلاق .هنع انيربخ :لاقف «هتحأ ىلع هباحصأ

 [.١:غ] 4 ةّقِرَالا موي مُهَردنأَو  :ةيآلا هذه ىلع ىتأف 4 جب جح» لا ةروس

 .حبصأ تح اهزواح امف :تلاق

 تباثو انأ 4 كلام نب سنأ انيتأ :لاق «يشاقرلا ديزي نع -۹

 .ليللا مايق ين لوقي وئ هللا لوسر نم تعم ام انربحأ :انلقف «سانو

 نمو «نيلفاغلا نم بتكي م ةيآ نيسمخب نآرقلا نم ارق نم» :لوقي ناک :لاق

 دقف هلك نآرقلا هعمو ةيآ يتئامب أرق نمو .ةلماك ةليل مايق هل بنك ةيآ ةئام أرق

 لبق راطنقب قدصت نمك هرجأ نإف ةيآ فلأ ىلإ ةيآ ةئامسخ أرق نمو «هقح ید

 5 «رانید فلأ راطنقلاو «حبصي نأ

 .اهب رصبي شمعألا داكي الو عمدلا ليست نيعلا لازت ال نأ :شمعلا )١(

 ۲٤٠١. ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا نبا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۲)
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضاير باتك

 رثكأ !سنأ اي» :لاق يك يبلا نأ ؛يلط كلام نب سنأ نع-٠

 .(ةظفحلا كظفحت ؛راهنلاو ليللاب ةالصلا

 متخيو «رهدلا موصي ميهاربإ نب دعس ناك :لاق «ةبعش نع ١-

 .ةليلو موي لك وأ ثالث لك

 تيتأ :لاق ءءالعلا هل لاقي هل راح نع رماع نب ديعس نع-۲

 ءةالصلا حتتفاف ناذاز نب روصنم ءاحو «رهظلا نذؤم نذأف طساو دجسم

 .ةالصلا ماقت نأ لبق ةدجس ةرشع ىدحإ دجس هتيأرف

 ديزيل دمحم وبأ بيبح لاق :لاق ءءاكبلا زاج نب مثيلا نع -۳

 ؟ايندلا يق نيدباعلا نويع رقت ءيش يأب :هانعم ةيسرافلاب امالك يشاقرلا

 يذلا ام !دمحم ابأ اي :ديزي هل لاق ؟ةرحآلا يف مهنويع رقت ءيش يأبو

 نم ايندلا راد ق نيدباعلا نويعل رقأ ايش ملعأ امف ايندلا يف مهنويع رقي

 ائيش ملعأ امف ةرحآلا ف مهنيعأ هب رقت يذلا امأو «ليللا ةملظ يف دجهتلا

 نم مهنويعل رقأ الو «نيدباعلا دنع ذلأ اهرورسو اهريخو نانحلا ميعن نم

 .مركلا مه ىلحجيو بجحلا كلت تعفر اذإ ميظعلا ءايربكلا يذ ىلإ رظنلا
 .هيلع ايشغم رح ةحيص كلذ دنع بيبح حاصف :لاق

 هل رمع دنع تيبن انك :لاق «يبأ ينربخأ ملسأ نب ديز نع ٤-

 يقهيبلاو ۲۷٤/۷ دنسملا يق ىلعي وبأ هحرحأ «ةمجرت هل دحأ مل ملسم نب رارض هدانسإ يق (۱)

 ٠٤٤/۹. خیراتلا يت رکاسع نباو ٤۲۸/٦ بعشلا يف
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 :لوقنف «لقي مل اعرف ءاهيلصي ليللا نم ةعاس هل تناكف :لاق "افریو انأ

 ًارق ظقيتسا اذإ ناک و «امايق ناک ام رکبأ نوکیف «موقی ناک امک موقی ال

 تح :لاق .ةيآلا [.۲٠:ه] 4 اَّّبَلَع َربطَصاَو ةولَصلاب كلها ماو :ةيآلا هذه

 ام هللاوف «ايلصف اموق :لاق مث ‹«فرصنا مت «ىلصف ماق ةليل تاذ ناک اذإ

 يردأ امف «ةروسلا حتتفأل ينإو ءدقرأ نأ عيطتسأ امو «يلصأ نأ عيطتسأ

 سانلاب يمه نم :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ملو :انلق .اهرخآ يف وأ انآ اهوأ ي

 .ةديبع يأ نم ربخلا اذه ينعاج نم

 رعب هيلع هللا ناوضر باطخلا نب ب رمع ناك :لاق «نسحلا نع - ٥

 .ضرملل داعي امك اهنم داعی تح طقسیف لیللاب هدرو نم ةيآلاب

 .ليللا نمقي يحلا "قتاوع تكر دأ :لاق «ىجحي نب يرسلا نع ٦-

 .ليللا نوموقي مهو “ةافحلا تكر دأ :لاق «نايفس نع -۲۷

 ف هلا كحضي ثالث» :لاق ثيدحلا عفر هظ ديعس يبأ نع -۸

 اذإ موقلاو ءةالصلا يف اوفص اذإ موقلاو «يلصي ليللا نم ماق اذإ لجرلا :

 . “(ودعلا لاتق يف اوفص

 .رمع ناملغ دحأ (۱)

 ' .جوزتت ملو تغلبو تكر دأ يتلا ةباشلا ةأرملا يهو :قتاع عمج (۲)

(f)ةقلخلا ظيلغلا وهو فاح عمج . 

 ۲۸٥/۲. یلعی وبأو ۸۰/۳ دمخ هجرحأا «فضیعض هدانسإ )4(
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

 ناطيشلا دقعي» :لاق كيب هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يأ نع-۹

 «ةدقع تلحا هللا ركذف ظقيتسا اذإف ءمان وه اذإ دقع ثالث مكدحأ ةيفاق ىلع

 بيط اطيشن حبصأف ؛اهلك دقعلا تلحنا ىلص نإف «ةدقع تلحلا اضوت نإف

 .'(نالسك سفنلا ثيبخ حبصأ الإو سفنلا

 يلصن نأ ليَ هللا لوسر انرمأ :لاق هب هه بدنج نب هرم" نع - ۰

 ."ارتو كلذ رخآ :-لاق هنظأ- لعجن نأو «رثك وأ لق ام ليللا نم

 نع هلو باطخلا نب رمع لأس هنأ ؛ةيواعم نب ثراحلا نع ١-

 ۲۳ لع لا

 كرابت هللا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هل د ةريره يأ نع -۲

 له :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ لزن ليللا فصن وأ ليللا ثلث ىضم اذإ ىلاعتو

 تح ؟هيلع بوتأ بئات نم له ؟هل رفغأ رفغتسم نم له ؟هل بیجتسا عاد نم
 .“جفلا علطي

 ٥۳۸/۱. ملسمو ۳۸۳/۱ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۱)

 يف ىلعي وبأو ٠١٠/١ طسوألاو ۲۲۲/۷ ريبكلا يف يناربطلا هجحرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 ٠۸١/١. محجعللا

 يراخبلا هح رحأ حيحص ثيدحلا نكلو رمع نع هجحرخأ نم دحأ ملو ‹فيعض هدانسإ (۳)

 لوأ نم «هللا لوسر رتوأ دق ليللا لك نم :ظفلب ةشئاع نع ١٠۲/١ ملسمو ۲

  .ملسم ةياور .رحسلا ىلإ هرتو ىهتناف «هرحآو ءهطسوأو ليللا
 )٤( يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح  ۲۰۷٤/٤ملسمو ١/٠٥۲۲.
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 ليللا ماقو دجهتلا ةلاسر : ٠ قلخلا بيذهنو سفنلا ةضايد

 [ه۸:فسری] ( َیّبَر مکل رفعَتسأ فرس » :سيق نب ورمع نع ۲

 .ليللا ةالص يف :لاق

 :هلط دوعسم نب هللا دبعل ليق :لاق «فاوصلا جاجحلا نع ٤-

 .مكبونذ مكتدعقأ :لاق .ليللا مايق عيطتسن ام

 نم :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ رخآلا ليللا ثلث يقب اذإ ةليل لك لزاب ىلاعتو

 .(هل رفغأ ينرفغتسي نم «هل بیجتسا ينوعدی

 .ليللا مايق هب مرحيف بنذلا بنذيل دبعلا نإ :لاق «نسحلا نع -۳ ١

 نيذلا ىلإ ءامسلا نم نورظني ةكئالملا نإ :لاق «بعك نع -۷

 .ءامسلا موج ىلإ متنأ نورظنت امك «مهتويب يف ليللاب نولصي

 لاق :لاق «ملعلا لهأ ضعب نع يبيصنلا لاله نب دواد نع -۸

 نيذلا كعلوأ «ليللا نم نودحجهتي نيذلل ںوط : یا مرم نب یسیع

 ىلع اوشمتف «ليللا ةملظ يف اوماق مهنأ لحأ نم مئادلا رونلا نوري

 داوس يف نوعرضتي «مهتويب يف مهدحاسم «مهيديأب اوسمتلاو «مهلحرأ

 .كلذ ةبقاع اودجوف «مهرقف مويل داصحلا اوك ر دأو اوتبنأ تح «مهنيعأ

 مونلا مهباغ دق «ةبصتنم ايندلا يق مهداسحأو «ةقلعم مهبر دنع مهبولق

 .هباذع نوفاخیو هتحر نوجری «هنم اوبهر امل مههوجو ىلع اورخف

 .ظفللا يف ليلق فالتخا عم ٥۲۲/۱ ملسم هجر «حیحص ثیدح (۱)
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 قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

ERENI 

 كنإف ؛ برشت الو تش ام لک :لاق ‹يروثلا نايفس نع -۹

 .مونلا كجي مل برشت م اذإ
 نم لي هللا لوسر تدقف :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 وهو امهتباصأف هیمدق ىلع يادي تعقرف «يديب هسمتلأ تمقف «هعجضم

 كتافاعم ذوعأو «كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي هتعمسف «دحاس

 ىلع ت حيلا اک حلا كباع ءاعف يصحأ ال كع كب ذوعاو ءكيوقع نم

 ىلإ بئاسلا نب ءاطع تبحص :لاق «ميلس نب لصاو نع ح۱

 .نيتليل لك يق نآرقلا متخي ناكف «ةكم

 .ليللاب نولصي ال نيذلا بحأ ام هللاو :لاق «بيبح نب قلط نع -۲

 .لیل بحاص نسحلا ناک :لاق «رطم نع ۳ - 

 ينتبلغ :لاقف «هل ليقف «حبصلا ىح ةليل دعق هنأ ؛نسحلا نع ٤-

 .حبصلا تح مانت اهعدي ملف «يدعقاف :اه تلقف «ةالصلا نع يسفن

 دجویف هشارف هل شرفي ناکو «عبس ي نآرقلا متخج زیری نبا يدح ناک

 .حبصأ اذإ هلاح ىلع

 ٠٣۲/۱. ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۱)
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 ليلا ماتو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ةعمج يبأل ناك :لاق «ثيللا ابأ نكي ةعمج يبأل لوم نع ١-

 .لیللاب یلص اذإ هب قلعتي هدجسم يف قلعم لبح

 قلعي ناك ينالوخلا ملسم ابأ نأ ؛ةكتاعلا يبأ نب نامثع نع -۷

 هب برضف هل وانت 2: رتفلا ةتلحد اذإف ‹«هسفن هب فوحخی هدجسم يف اطوس

 كنم :لاق «مونلا هبلغ اذاف ‹یباد نم برضلاب قحأ تنا :لاق . «هیقاس

 ينم ال
 اذإف «ةيلع عساو نب دمحم ناك :لاق «بذوش نبا نع -۸

 .هيلع اهقلغأ مث اهيف لحدف «دعص ليللا ناك

 ف موصلا» 5 هللا لوسر لاق :لاق «دوعسم نب رماع نع - ۹

 . ریما هراهن امأو :ليوطف هليل امأ ءةدرابلا ةمينغلا ءاتشلا

 لهأ اي :لاق ءاتشلا لحد اذإ ناك هنأ ؛ريمع نب ديبع نع -۷۰

 .اومنتغاف «مكمايصل راهنلا رصقو «مكتالصل ليللا لاط !نآرقلا

 .فعضلاو راسكتالا :ةرتفلا )١(

 .يلالعلا عمحلاو ةفرغ يأ (۲)
 ۲٠۸/۸ ةراتخملا يف ءايضلاو ٠٦۲/۳١ يذمرتلاو ٠٠٠/٤ دمحأ هجرحأ «لسرم ثيدح (۳)

 يف يناربطلا هجرخأ سنأ نع اعوفرم ثيدحلا يور امك ٠٦١/١ باهشلا يف يعاضقلاو
 لماكلا يق يدع نبا دنع رباج نعو ٤١٦/۳ بعشلا يف يقهيبلاو ۳ ريغصلا
 يقهيبلا هحرحأ ةريره يبأ نع افوقوم يور امك ١٦/۳ بعشلا يف يقهيبلاو ۳
 .نسح ثيدحلاو ۲۹۷/٤ یربکلا یف

 - ۹۹۱ -۔



 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير اباتك
mine TT TT TATTOO TTT FOTO TT TFT 

 ا ام ا مال ا م ت دم م ا ق لتا

 .ةليل يق نآرقلا أرقي

 رهدلا ييحي ريبزلا نب هللا دبع ناك :لاق «دیز نب دمحم نع-۲

 «حابصلا تح اعكار اهييحي ةليلو «حبصي ىتح امئاق ةليل ييخي ناكف «عمجأ

 .حابصلا تح ادحاس اهييحي ةليلو

 اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع لحد هنأ ؛ديزي نب دوسألا نع -۳

 ةرشع ثالث يلصي ناك :تلاقف «ليللاب ي هللا لوسر ةالص نع اهأسف

 ضبق مث نيتعكر كرتو ةعكر ةرشع ىدحإ ىلص هنإ مث ‹«ليللا نم ةعكر

 ليللا نم هتالص رخآ تاعكر عست ليللا نم يلصي ناکو «ضبق نيح

 دیسان چچا هنر ارا لنو وشال ام ار م ترا
 مث -يتغل نم تسيلو بثيف :امهوق تيسن امف :دوسألا لاق- بشيف ةبانجلا

 ءاملا نم هيلع ضيفيف :اهوق تيسن امف- ءاملا نم هيلع ضيفيف جرخي

Oe 
 امئاص حبصيف «رطقي هسأرو ةالصلا ىلإ جرخي مث -يتغل نم تسيلو '.

 عستب رتوي ناك جب هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 ‹ليللا موقي انالف نإ !هللا لوسر اي :ليق :لاق نط رباج نع ٥-

 .ظفللا يف ريسي فالتحخا عم ٠١٠۰/٦ نابح نباو ۱۹۳/۲ ةمعزخ نبا هححص (۱)

 ۲۲٣/۸. یلعی وبأو ۳٤۷/٩ نابح نباو ۱٤۳/۲-۱١۸ ةعزحخ نبا هجرحخا «حیحص ثیدح (۲)
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 .'«هتالص هاهنتس» :ک هللا لوسر لاقف .قرس حسا اذإف

 تأي م ليللا نم م ماق نم :لاق «شايع نب ركب يأ نع - ۷1

 ِءاًسْحَفلَأ نع هنت 3 تَةولّصلا تإ :هلا لوق ىلإ عمست الأ «ةشحاف

 .[«:ترکسا] 4 رکنا

 نسح ليللاب ىلص نم» :ب هللا لوسر لاق :لاق 4ظ رباح نع - ۷

 ."راهنلاب ههجو

 نم يورو .تاقث هلاحرو ۳٤٦/۱( فشکلا) رازبلا هاور : ۲ عمحلا ي يمثيهلا لاق ()

 عمجا يف يمثيملا لاق ٠١١/٠ نابح نبا هححصو ٤٤۷/۲ دمحأ هجرحأ ةريره يبأ قيرط

 .تاقث هلاجرو رازبلاو دمحأ هاور ۲
 سودرفلا يق يمليدلاو ۲٠۲/۱-۲١۹ باهشلا يف يعاضقلاو ٤۲۲/١ ةحام نبا هجرخأ (۲)

 YAA/Y Fë خيراتسلا يف بيطالاو ۱۲۹/۳ بعشلا يف يقهيبلاو ۳

 ثيدحلا اذه ىلع مكحلا يق نوثدحما فلتحاو ١٦۹/١. محعملا ق سنأ نع يواديصلاو

 ةماع لوق وهو دمعتلا ال طلغلا ليبس ىلع نكلو عوضوم هنأ ١- لاوقأ ةئالث ىلع
 هنأ ىلع اوقبطأو عضولاب ثيدحلا اذه ىلع اومكح ظافحلا نإ :يطويسلا لاق «نيثدحا

 لاق .ثيدحلا ءاملع طق هب قطني ملو يب ىفطصملا نع تبثي م اذه :مكاحلا لاق .عوضوم
 لماكلا ف يدع نبا :ثيدحلا ةمئأ قفتا ٤ ٠١: فاشكلا ثيداحأ جيرخت يف ظفاحلا

 نباو ٠۷٠١/١ ءافعضلا ق يليقعلاو يطقرادلاو ۳٠۳/٣-۳١۷ و ۲۲۲/۰ و۳۲۱-۲

 .هيلع لحد امل تباثل هلاق «كيرش لوق نم هنأ ىلع مكاحلاو ۲٠۷/١ نيحورحلا يق نابح

 ظفاحلا هب هل لثم نممو «دوصقللا ريغ عوضوملل هب اولثمو ۲۷٦/٠: ضيفلا يف يوانما لاق
 كيرش ىلع لحد اغنإو «هعضو تباث دصقي مو «هل لصأ ال :لاقو ةيفلألا نتم يف يقارعلا

 هللا لوسر لاق :لاق رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا انثدح هلوق دنع هئالمإ سلجم وهو

 نم هل :احزامت تباث ىلإ رظن نيح نعملا وأ دنسلاب لصتم :كيرش لاقف .نتملا ركذي ملو

 .هب ثدحف دنسلا نتم اذه نأ تباث نظف هتدابعو هدهزب اضرعم «هتالص ترثک
 ک ۰

 ۳ -۔



 ليللا ماقو دحهنلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صقنلا ةضار بانك

TVAةنوميم يتلاخ دنع تب :لاق هبت د سابع نبا نع بیرک نع » 

 «مان مث هيديو ههحو لسغ مث «هتجاح ىضقف ليللا نم ك هللا لوسر ماقف

. fas Mma Ileus al af om م «نيعوضولا نيب اءوضو ًاضوت مث ٠ اهقانش قلطأف ةبرقلا ىتأف ماق م 

 تنک ينا یری نأ ةيهارك تيطمتف تمقف ‹«يلصي ماق مث «غلبأ دقو رثكي

 ینذأب ذحأف «هراسي نع تمقف «ىلصي ماقف «تأضوتف تمقف «هيقتأ

 ةرشع ثالث ليللا نم لب هللا لوسر ةالص تماتتف «هنيمب نع ينرادأف
 1 f e )0... اغ

 هنذآف لالب هاتأف «خفن مان اذإ ناک و «'" خفن تح مانف عجطض ا مت .ةعكر

 ءارون يبلق يف لعجا مهللا» :هئاعد يف ناكو ءًاضوتي ملو ىلصف ماقف «ةالصلاب
o. 

 يواخسلا هاور اميف رجح نبا ظفاحلاو ريغصلا عماحلا يف يطويسلا لوق وهو فيعض هنأ -۲

 مهضعب هاوق لب فيعض هنإ :هتبوجأ ضعب يف انخيش طخب تأرق ٤۲١٦: دصاقملا يف

 .ينابلألا خيشلا هفعضو .لوألا دمتعملاو

 هاقتناو «ظافحلا نم ةعامج ثيدحلا اذه ىور :باهشلا ف يعاضقلا لوق وهو حيحص هنأ ٣-

 هدانسإ يق مهنم دحأ نعط امو رهاطلا يبأ يضاقلا ثيدح نم ظفاحلا يطقرادلا نسحلا وبأ

 نحن انل عقو اذكهو ٤٠٠/١: يوادلا يف لاق ثيح يرامغلا ضيفلا يأ ظفاحلاو .هنتم الو

 انل حضتا ثيح كلذ نع انعجر مث «ظافحلل اديلقت كلذ دقتعن انك اننإف «ثيدحلا اذه يف

 نسح .فراعملا فراوع ثيداحأ جيرخت يق هتحصب انمكحو «لطابلا ىلع مهؤلاتو مهطلغ

 هباستكا :امهدحأ :ناهحجو ثيدحلا ىنعم يقو «!ءايضو ءاهب هالعو ههحجو رانتسا يأ :ههجو

 يف ىلاعت هنم ةنوعملا هكر دتو نسحت اهيلإ هجوتي يتلا هرومأ هوحو نأ :يناثلاو .ءايضو ارون

 لسغي ليللاب دجهتلا :ءاملعلا ضعب لاقو .هلاعفأو هلاوقأ يف قيفوتلاو «هرارسأو هفيراصت

 ميظع بلقلا يق شدح اه يتلا رايغألا ةيؤر نع راهنلاب ةثداحلا تارودكلا نع هحولا

 .نطابلا ناونع رهاظلا نأل ؛ةقيقح ههحو ءاضأ دقو حبصيف «نيعلا يف ىذقلاك

 مف هب ىكو ت يذلا طيخلا هنإ :ليقو «دتولا ىلع ةبرقلا هب قلعت يذلا ريسلاو طيخلا وه )١(

 .ةبرقلا

 .ةفيفخلا ةحئارلا :خفنلا (۲)

 - ۹4 -۔



 ليللا مابتاو دجهتلا ةلاسز قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 يقوفو ءارون يراسي نعو ءارون ينيب نعو ءارون يعم“ يفو ءارون يرصب يو

 :بيرک لاق «!ارون يل مظعأو ءارون يفلخو ءارون يمامأو ءارون يتحتو ءارون
 ‹«نهب نثدحف سابعلا دلو ضعب تيقلف :بيرك :لاق . ”توباتلا يف اعبسو
.. . (( 
 . نیتلصح رکذو يرشبو يرعشو يمدو يمحو يبصع رک ڏف

 ىلصف «ةنوميم يتلاخ دنع تب :لاق هه سابع نبا نع - ۷4

 «ماق مث مان مث تاعكر عبرأ ىلصف لحد مث ءءاشعلا لل هللا لوسر

 نع ينلعجف ينذخأف «هراسي نع تمقف «يلصي ماق مث ‹(ميلغلا مان» :لاقف

 هطیطغ تعمم تح مان مث «نیتعکر یلص مث «تاعکر سم یلصف «هنیع
 ."ةالصلا لإ جرح م «هطیطحخ وأ

 يتلا تيتأ :لاق هل سابع نبا نع ريبح نب دیعس نع -۰

 لل هللا لوسر نم كلت اهتليل تدحوف ءاهدنع تبف «ثراحلا تنب ةنوميم

 ةداسو ىلع هسأر عضوف «هتيب لحد مث ءءاشعلا لب هللا لوسر ىلصف <

 ءاهنم ةيحان ىلع يسأر تعضوف تئحو .فيل اهوشح “مدا نم

 ظقيتساو «مان تح ربكو حبسف داعف «ليل هيلع اذإف رظنف يب ظقيتساف

 نكلو «يلق يف تاملك عبس ينعي «بلقلا ءاعو وه يذلا ردصلا هب دارملا :ليق :توباتتلا )١(
 كلذ يف اهظفحب مل هدنع قودنص يف ةبوتكم عبس يأ «قودنصلا :هب دارملا :ليقو .اهتيسن
 رثكأ فالخب ناسنإلا دسجب قلعنت ةروكذملا عبسلا نأ يأ «دسجلا هب دارملا :ليقو .تعقولا

 .مدقت ام

 ٠۹. :مقرب مدقت دقو ملسمو يراخبلا هحرخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .۲۹ :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۳)

 .عوبدملا :ليقو .ناك ام دلحلا يأ )٤(

 - °۹۹ ۔



 ليللا ماو دحجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك
EOE TOT ng HE er aT FEET TE RASS ی ت ا کی ی ا ی یگ 

E 
CEES 

 ىضقف لي هللا لوسر ماقف -هاثلث :لاق وأ- ليللا رطش بهذ دقو

 ؟بجشلا ام :تلقف «ءام اهيف "”بجش ىلع ةبرق ىلإ ءاح مث «هتحاح

 مام اهنم ل هلا لوسر حاف رعش تاذ ةبرق اذإو :لاق «يابسلا :لاق

 ءاالث اثالث هیعارذو ءاثالث ههحو لسغو ءاثالث قشنتساو «اثالث ضمضمف

 -اثالث اال هتبسح :دیزی لاق- هیمدق لسغ مث «ةرم هینذأو هسأرب حسمو

 انأو هراسي ىلع تمقف تئح مث .عنص امك تعنصف تمقف «هالصم یتا مث

 نأ ديرأ ينأ فرع اذإ ىتح ليك هللا لوسر لهمأف «هتالصب يلصأ نأ ديرأ

 لوسر ىلصف «هنيم نع ينماقأ تح ينذأب ذحأف « هني تفل هتالصب يلصأ

 ماق اند دق رجفلا نأ نظ املف «نيتعكر نيتعكر اليل هيلع نأ ىأر ام ك هللا

 ىلصف ماق رجفلا ءاضأ اذإ قح ةعباسلاب رتوأ مث «تاعكر عبس ىلصف

 هنذاف لالب ءاجو «هحیحب تعم تح مانف هبنج عضو مث .نیتعکر

 نسحأ ام :ريبج نب ديعسل تلقف .ءام سم امو ىلصف جرخف «ةالصلاب

 اهنإ "هم :لاقف «سابع نبال كلذ تلق دقل هللاو امأ :ديعس لاقف !اذه

 ."”ظفحي ناك هنإ ءب هللا لوسرل اهنإ «كباحصأل الو كل تسيل

 يف ماق نيح ك هللا لوسر ىلإ ىهتنا هنأ ؛هظ ةفيذح نع ١-

 توكلملا وذ ربكأ هللا» :لاق ءةالصلا يف لحد املف «ليللا نم هتالص

 دقو «بايثلا اهيلع عضوتو ءاهمئاوق نيب جرفيو ءاهسوؤر مضي ي ناديع وه :بجشلا )١(

 .ءاملا ديربتل ةيقسألا اهيلع قلعت

 .تكسا ینعع۔ «رجز ةملك :هم (۲)

 .ریسی فالتحخا عم ٦ :مقرب مدقت )(
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 لیلا مايتاو دجتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفتلا ةضاير باك

 نم او هعوکر ناکو «مكر مث «ةرقبلا أرق مث (ةمظعلاو ءايربكلاو توربجلاو

 عفر مث «ميظعلا يبر ناحبس «ميظعلا يبر ناحبس» :هعوكر يف لوقي «همايق

 يرل «دمحلا يبرل» :لوقي «هعوكر نم اوحن عوكر لا دعب همايق ناکف «هسأر

 :لوقي «عوكر لا دعب همايق نم اوحن هد وجنس ناكف دجس مث .(دمحلا

 نيتدجسلا نيب ناكف هسأر عفر مث (ىلعألا يبر ناحبس «ىلعألا ير ناحبس»

 عبرأ ىلص تح «!يل رفغا بر !يل رفغا بر» :لوقي «هدوجس نمم اوج
 و ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا نهيف ًارق تامکر

 8 اهب هنع طحو ‹ةجرد اهب هللا هعفر لإ ةدجس

 :لاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع -۲
 يتيب يف يلصي ناك :تلاقف ءهعوطت نع ي هللا لوسر ةالص نع اهتلأس

 ‹«نيتعكر يلصيف يتيب لحخدي مث «سانلاب يلصيف ج رخي مث ءرهظلا لبق اعبرأ

 ناکو :تلاق .نیتعکر يلصيف يتيب لحدي م ‹برغلملا سانلاب ولصيو

 ءامئاق اليوط اليل يلصي ناكو «رتولا نهيف تاعكر عست ليللاب يلصي

 ينب نم لحر هدانسإ فو ۲۳۱/۲ يئاسنلاو ۲۳۱/۱ دواد وبأو ۲۹۸/۰ دما هجر (۱)

 :۳۳۹/۷ رازبلا لاقو .ةفيذح مع نبا نوكي نأ هبشي لحرلا اذه :يئاسنلا لاق ؛سيع

 ملسم يق هلص ثيدحلاو ملسمو يراخبلا هب جتحا دقو يقوكلا يسبعلا رفز نب ةلص وه

 .ينابلألا خيشلا هححصو ./۱

 .هوحن ۳۰۳/۱ ملسم جرحا «حیحص ثیادح (۲)

 - ۹۹۷ ۔



 أرق اذإو «مئاق وهو دجسو عكر مئاق وهو أرق اذإف ءادعاق اليوط اليلو

 علط اذإ نيتعكر يلصي ناكو «سلاج وهو دجسو عكر سلاح وهو
 0( . ر .
 . ' سانلاب يلصيف جرخي مث رحفلا

 ىري افرغل ةنجلا يف نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هبط د يلع نع ٣

 !هللا لوسر اي :لاقف «يبارعأ ماقف «اهروهظ نم اهنوطبو ءاهنوطب نم اهروهظ

 ماقو ءمايصلا مادأو ءماعطلا معطأو «مالكلا بيط نمل يه» :لاق ؟يه نمل

 ماين سانلاو لیللاب

 ام أرق نم» : هللا لوسر لاق :لاق 4ظ د يرادلا ميمت نع ٤-

 .تةليل تونق هل بك ةليل يف ةيآ

 چ

 .نيتناقلا نم بتك ةيآ ةئام ةليل يف أرق نم :لاق «بعك نع - ٥

 ةيآ ةئام ةليل يق أرق نم :لاق «ىعيبسلا قاحسإ يبأ نع ٠-

 ةئاشالث أرق نمو «نيتناقلا نم بتك ةيآ قئام ارق نمو ‹ةلفغلا هلع تعفر

 ٥۰٤/١. ملسم هخرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 لهأ ضعب ملكت دقو «بيرغ ثيدح :لاقو ٦۷۳/٤ يذمرتلاو ٠٠١/١ دمحأ هحرحأ (۲)

 .فيعض هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .هظفح لبق نم «قاحسإ نب نمحرلا دبع يق ثيدحلا

 ٦-۷. :مقرب مالس نب هللا دبعو ةريره يبأ نع نع مدقت دقو

 هيفو ٠٠/۲ ريبكلا يق يناربطلاو ٠١١/١ دمحأ هاور ۲٦۷/۲: عمحجلا يق يمشيملا لاق (۳)

 ال اذهو ریکانم هدنع يراخبلا لاقو اح وبأو نيعم نبا هقثو يماشلا ىسوم نب ناميلس

 .حدقي

- ۹۹۸A 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر

 :لاقف «نمحرلا دبع وبأ يديب ذحأ :لاق ءةيطع نب رش نع -۷

 ءركذأ نأ هللا ءاش ام فعضلا نم تركذف :لاق ؟ةالصلل كتوق فيك

 يلصأ نيح انأف «موقأ مث ءاشعلا ىلصأ كلثم انأو :نمحرلا دبع وبأ لاقف

 .تأدب ام لوأ ينم طسبأ رجفل

 ليوط هليل «نمؤملل ءاتشلا نمزلا معن :لاق «نسحلا نع -۸

 .هموصي ریصق هراهنو ءهموقی

 اواص «ليللا نم اولص» :ٍل هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۹

 ىدان الإ ليللا نم ةالصلا مف فرعت تيب لهأ نم ام «نيتعكر ولو اولص ءاعبرأ

 .“يكتالصل اوموق !تيبلا لهأ اي :دانم

 .ةاش بلح ردق ولو ليللا نم اولص :لاق «نسحلا نع ٠-

 اذإ ل هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ۹١-

 .نیتفیفخ نیتعکر ب هتالص حتتفا يلصي ليللا نم ماق

 ليللا نم يلصي مكدحأ ماق اذإ :لاق طظ ةريره يبأ نع - ۲

 .نیتفیفخ نیتعک رب هتالص حتتفیلف

 ٠١۲/۳١. بعشلا يف يقهيبلاو ۷۲/١ فنصملا ي ةبيش يأ نبا هحرحأ «لسرم ثيدح (1)

 corr ملسم هحجرحخأ ‹ حیحص ثیدح )۲(

-۹۹4۹ 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر ٠ قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

 .هنذأ يف ناطيشلا لاب

N OOTY 

 ةليل مقي مل مث :لاق ءليللا ثلث نم وحن ىلإ انب ماقف «تيقب ةعباس ةليل

 لجرلا نإ» :لاقف ؟ةليللا هذه مايق انتلفن ول !هللا لوسر اي :هل تلقف «ليللا

 توفي نأ اديشح یتح ا ماق «تیقب ةثاث ةلیل تاک املف «تیقب ةسیار

 هلهأ ةليللا كلت يف ظقيأو ‹روحسلا :لاق ؟حالفلا او تلق ة .حالفلا

 ءاسنو هتانبو

 ام يلصي مث «حبسي مث «ةمتعلا يلصي ناك :تلاقف ؟ليللاب ي يبلا ةالص

 هتمون نم ظقيتسي مث «ىلص ام لثم دقريف فرصني مث «ليللا نم هللا ءاش

 يئاسنلاو ۱٣۹/۳ يذمرتلاو ٢ دواد وباو ٥ دمحأ هجرحخأ «حيحص ثيدح (۱)

 ۲۸۸/٩. نابح نباو ۳۳۷/۳ ةعزخ نباو ٤۲۰/۱ ةحام نباو ۳
 ‹ بيرغ حیحص نسح ثیدذح :لاقو AY/o\ يذمرتلاو vr/Y دواد وبا هجرحا (۲)

 ۳۹۹/٦. نابح نبا هححصو ۲۱۳/۳ يئاسنلاو

-_\ooa 



 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ةفيذح نع ةفيذح يحأ نبا ينربخأ ريمع نب كلملا دبع نع ٦-

 ًارقف ةالصلا حتتفاف «هتالصب يلصأل ةليل تاذ يئ يبلا تيتأ :لاق هل

 هعوکر ناکف عگر م ءانعمسیو لتري «ةعيفرلاب الو ةفيفتلاب تسيل ةءارق
 هلل دمحلا» :لاقف ««هدمح نمل هللا عم» :لاقف «هسار عفر م ةروس نم اوج

 نم اوحن دجس مث ءةروس ردق .(ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو توربجلا يذ

 عوطت يهو :كلملا دبع لاق .ليللا نم داوس هيلعو هتالص ىضقو «ةروس
 .ليللا

 ولو «ضرألا ىق هللا ةمدح ةالصلا :لاق «ينانبلا تباث نع - ۷

 مباقوُهَو كلما ةتداتف ل :لاق اس ة ةالصلا نم لضفأ ايش هللا ملع

 . [۳۹:نارمع لآ] 4 باّرحملآ ف یلص

 ةكئالملا يهابي هللا نإ» لب هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع -۸

 يف هدسجو يدنع هسفن اذه يدبع ىلإ اورظنا :لوقي دجاس وهو مان اذإ «دبعلاب

 «يتعاط

 .۱ :مقرب هجیرخت قبس (۱)

 نيا لاق ۲۹۰/۱ سودرفلا يت يمليدلا هجرخأ «سنأ نع يوارلا ةلاهمل ؛فيعض هدانسإ (۲)
 يف ينطقرادلاو .يوقلاب سيل :لاقو سنأ ةياورإ نم ا o4١ ةصالخلا يف نقللا

 نباو .ةريره يبأ نم نسحلا عام تبشي ال :لاقو ةريره يبأ نع نسحلا ةياور نم هلع
 صیخلت يف رجح نبا ظفاحلا لاق .فلات ةيطعو «ديعس يأ نع ةيطع ةياور نم نيهاش

 يف يقهيبلا هاور دقو هدوحو يبرعلا نبا يضاقلا مهنم ةعامج ركنأ ٠١١/١: ريبحلا

 نع رخآ هجو نم يورو «فيعض وهو ناقربزلا نب دواد هيفو سنأ ثيدح نم تايفالخلا

 ۰ ۔



 ايلصف ليللا نم هلهأ لجرلا ظقيأ اذإ :لاق 4ط ديعس يبأ نع -۹
 .تاركاذلاو اريك هللا نيركاذلا نم ابتک نیتعکر

 لضفأ» :ک هللا لوسر لاق :لاق ل” نايفس نب بادنج نع - ۰ ۰

 رهش دعب مايصلا لضفأو ءليللا فوج يف ةالصلا ةضورغملا ةالصلا دعب ةالصلا

 . مرحلا هنوعدت يذلا هللا رهش ناضمر
 ى

 ثيدح نم ۱۹۰/۱ خوسنملاو خسانلا يف نیهاش نبا هاورو «كورتم نابأو سنأ نع نابأ

 نسحلا نع امهالك دشار نب دابع ثيدح نم للعلا يف ينطقرادلا هركذو ةلاضف نب كرابملا

 :ليقو :لاق .يدبع ىلإ اورظنا هللا لوقي دجاس وهو دبعلا مان اذإ :ظفلب ةريره يبأ نع

 هذه ىلعو .ىهتنا ةريره يبأ نم عمسي م نسحلاو :لاق ءَ يلا نع انغلب نسحلا نع
 )۱١١١( دهزلا يق دمحأ هجرخأ نسحلا لسرمو عاطقنالاب اهلعأو مزح نبا رصتقا ةياورلا
 هحور يدبع ىلإ اورظنا :لوقي ءةكئالملا هب هللا يهابي دجاس وهو دبعلا مان اذإ :هظفلو
 .فيعض دانسإو هانعم دیعس يأ نع نيهاش نبا یورو .يل دجاس وهو يدنع

 امك ۱۹۹/۲ ریبکلا يف يناربطلاو ۱۷۱/۲ یربکلا يف يئاسنلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 اهنم لضفأ هيف ةالصلاف .ليللا فوج يف ةالصلا ۸۲٠/۲: ةريره يبأ نع ملسم هجرحأ

 تقو ليللا نألو «برلاب ولخلاو بلقلا عامتحال رفوأ هيف عوشخلا نأل ؛راهنلا يق
 بعتأ ندبللو «قشأو دشأ سفنلا ىلع تناك ةدابعلا لإ فرص اذإف «ةحارلاو نوكسلا

 ةالصلابو .يرشخزلا هركذ «هللا دنع لضفأو فيلكتلا ىنعم يف لحخدأ تناكف «بصنأو

 انه فوجلاب دارملاو «لضفأ مونلا دعب يهو ركشلا ماودو رورسلا ءافص ىلإ لصوتي اليل
 هنألو ‹« ىفطصملا هيلع بظاو يذلا هنأل «هتيقب نم لمكأ امهف «سماخلاو عبارلا سدسلا

 ربعملا ةباحإلا ىلإ اهبرقأو «بولقلا ءافصل اهالوأو «ةحار اهبحأو اظاقيتسا تاقوألا قشأ

 هل اميظعت هما زع هيلإ هفاضأ :يرشخزلا لاق :هللا رهش .لوزنلاب ثيداحألا يف اهنع

 نأ عم روهشلا ةيقب نود ةفاضإلا هذهب صحو «شيرقل هللا لآو هللا تيب ممهوقك اميخفتو
 روهشلا ةيقبو لوألا رفص ةيلهاجلا يف هما نإف يمالسإ مسا هنأل ءاعامجإ هنم لضفأ اهيف
 دعب الماك هموصب ع وطتي رهش لضفأ وه يأ :مرحلا .امالسإو ةيلهاح ءامسألا ةدحتم

 ى
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 َنوثيِي نيِذّلآو ظ :ةيآلا هذه أرق اذإ ناك ل ؛نسلا نع ٠4ا

 عشحو مهليل رهسأ ام رمأل :لاق [«٤:ناقرفلا] 4 @) ايق اًمقو دس مهر

 ٠ مرا

 4 @ر اًسيقَو اَدَجْس هَر نوتيبي نيذْلآَو » :نسحلا نع - ۲

 نیب نوح واري مهبر نيبو مهنيب اميف اولحخ اذإ مهليل اذه :لاق ٤ ١[ :ناقرفل]

 مهفارطأ

 اذِإ اوناک «مکلبق ناک نم تبحجعت هللاو دق :لاق «نسحلا نع - ۳

 ىلع مهعومد يرحب «مههوحجو نوشرتفي «مهفارطأ ىلع مايقف ليللا مهن
 هباتک يف مهتعنف «مهباقر لاف يي مهقلح يذلا نوحجاني «مهدودخ

ٌ 
rd 

 رضرألا ىلع نوشي يذلا نلمحرلا دابعَو :لاقف «تعنلا نسحأ

 مهبطاخ ادو .راقولاو ةنيكسلا : :برعلا مالك يف نوملاو [٣:ناقرفلا] | ¢ انوه

 يج
 ةفرع موصك «همايأ ضعب نم لضفأ نوكي دقف رهشلا ضعبب عوطتلا امأف «ناضمر

 موصلاب اهحاتتفاو ةفنأتسملا ةنسلا لوأ هنأل كلذو «بحر نبا ظفاحلا هركذ ةجحلا رشعو

 ناكمل مرحلا رهشألا نيب نم هصح :يرشخزلا لاقو «لامعألا لضفأ ءايض وه يذلا
 «نابعش مث مرحلا رهشألا ةيقب مث بحر مث مرحلا عوطتلا موصل رهشألا لضفأف «ءاروشاع

 ءارخآ مرحلا موص لضف ملع اغنإ هنأل «هنود نابعش رهش موص ب يبلا راثكإ هضراعي الو

 يئ دواد ةقيرطف «نمزلا رابتعاب اذهو ةقيرطلا زابتعاب دواد موص ليضفتو «ضراعل هلعلو
 امك مرحلا هلضفأ موصلاب قلطملا عوطتلا نأ رهاظلاو «هربغ ين هتقيرط نم لضفأ مرحلا
 نم سيلف هدعب امو ناضمر لبق ام موصك عبت همايص.امأو ليللا ةالص قلطملا لفنلا لضفأ

 هعم بتکیو ناضمر قحلی لاوش تس موص نإ :ليق اذلو ؛ناضمرل اعبت هموص لب قلطلا

 .مرح هلضفأ قلطملاو ءاقلطم عوطتلا لضفأ هموص عونلا اذهف ءاضرف رهدلا ع
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك
0 

 ى ص 4

 4 5 اًمیفو ادَّجْس مهر َنوُتيَِي نیذّلآو < ; املس أولاق ںولھّجلآ

 نم اوملس ام هللاو 'ھیلح هللاو هذهو مهتفص هللاو هذه -٠٤[. ۵:٣٠ترف]

 .ةرفغملاب الإ اوجن الو بونذلا

 ةمألا هذه ردص نم تكر دأ نم هللاو ناك :لاق «نسحلا نع - ٤

 مهبر باتكل نيقفاوم هللاو اوناك «مهبولق يف كلذكف مهتنسلأب اولاق ام

 نوشرتفي «مهفارطأ ىلع مايقف ليللا مهنح اذإف ءب مهيبن ةنسلو

 كاكف يف مهبر ىلإ نوبغري «مهدودخ ىلع مهعومد يرحت «مههوحو

 لضفلا اوعضوو «مهتوق هنم اوذحأ ءيش ايندلا نم مه فرشأ اذإ «مهباقر

 اورشبتسا مهنع “يوز نإو ءركشلا هيف هللا ىلإ اودأو «مهداعم يف

 اوعدو مهترس ةنسحلاب اولمع نإ ءانل هنم رابتحاو هللا نم رظن اذه :اولاقو

 .اهنم هللا اورفغتساو مهتءاس ةئيسلاب اولمع نإو «مهنم اهلبقتي نأ هللا

 :لاق -رانيد نب كلام نتح- حلاص يبأ بيبح نب ةريغملا نع - ٠

 تيلصف :لاق «هلمع ام ملعأ الو رادلا ق هعم انأو كلام توعب :يسفنل تلق

 «ليللا نم نوكي ام لوطأ يف ةفيطق تسبلف تعج مث «ةرحآلا ءاشع هعم

 مث «حتفتساف ةالصلا ىلإ ماق مث «لكأف هفيغر برقف «لحدف كلام ءاحو

 ةبيش مرحف نيرحآلاو نيلوألا تعمج اذإ !بر اي :لوقي لعجف هتيحلب ذحأ

81 

 .مهتفصو مهتروص يأ )١(

 .مهنع دعوبو مهنع يحن يآ (۲)
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفن ةضاير باتك

 م :لاق «ينيع ينتبلغ تح كلذك لاز ام هللاوف :لاق !راتلا ىلع كلام

 !بر اي :لوقیو الجر رخؤيو الحر مدقي لاحلا كلت ىلع وه اذإف تهبتتنا

 لاز امف :لاق !رانلا ىلع كلام ةبيش مرحف نيرحآلاو نيلوألا تعمج اذإ

 ال ينآرف كلام جرح نمل هللاو :يسفنل تلقف :لاق .رجفلا علط تح كلذك

 .هتكر تو لزغملا ىلإ تعجف :لاق .ادبأ ةلاب هدنع ينلبت

 :هئاعد يف لوقي يصحأ ال ام ينانبلا اتباث تعم رفعج نع ٦-

 .يربق يٿ يلصأا نأ يل نذأف هربق يق يلصي نأ دحأل تنذأ تنك نإ مهللا

 !ثراو اي !ثعاب اي :هئاعد يف لوقي اتبا تعم رفعح نع - ۷

 .!نيراولا ريخ تنأو ادرف يربق يق ينعدت ال

 نم لحجر ناک :لاق «تباث ينثدح نامیلس نب رفعج نع -۸
 مانأ الف «مونلا ىلإ دوعأ نأ تدرأ مت تظقيتسا مث تمن انا اذإ :لوقب دابعلا

 .-هسفن ينعی- هارن انک :لاقاذإ ينبع هلل

f ۹لک ىلصي ينادمملا ةرم ناک :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع -  

 هنأک هدوجس عضوم اوأرف هيلع اولخدو :ءاطع لاق .ةعكر ةئامتس موي

 موی لک يلصي هللا دبع نب رماع ناک :لاق «نامیلس يأ نع-۰

 .اعفن الو اريح هنم بيصأ ال يأ (1)
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 هللاو امأ !ءوس لك ىوأم اي :لوقيف هسفن ىلع لبقي مث ةعكر فلآ

 .ريعبلا فحز ىلإ كندرأل

 ةكئالملا هب فحت :ثالث يلصملل :لاق «ررثك نب دابع نع ١-

 قرفم ىلإ ءامسلا نانع نم ربلا هيلع رثانتيو «ءامسلا نانع ىلإ هيمدق نم

 .لتفنا ام يجاني نم يلصلملا ملعي ول :دانم يدانيو «هسأر

 .نيدباعلا ةمينغ ءاتشلا :لاق 4ظ رمع نع -۲

 ىلص لَ هللا لوسر تيأر :لاق هلك لطعملا نب ناوفص نع -۴
 تايآلا هذه التف ظقيتسا ليللا فصن ناك اذإ ىتح مان مث ةرحآلا ءاشعلا

 ماق مث ءًاضوت مٹ هب كوستي اكاوس ذحأو .نارمع لآ ةروس نم رشعلا

 مث «مان مث ؟لوطأ هدوجس وأ هعوكر وأ همايقأ يردأ ال نيتعكر ىلصف

 «ةرم لوأ لعف امك لعفف ماق مث ءًاضوت مث «كوست مث «تايآ التف ظقيتسا

 لعف ام لثم نیتعکر لک يت كلذ لعفي نيتعکر يلصي مث «ماني لزي مل مڅ
 ."ةعكر ةرشع ىدحإ ىلص ىتح نييلوألا يف

 هللا دبع ةأرما ج وزت الحر نأ ؛یلیل يأ نب نمحرلا دبع نع ٤-

 ينيربخت نأ تدرأ ينكلو «ءةءابلا سامتلا كحورزتأ م ينإ :امه لاقف ةحاور نبا

 .هنسرف رجف ايعأ يأ :ريعبلا فحز )١(

 ٥۲/۸ ريبكلا يف يناربطلاو ۳٠٠/١ دمحأ نب هللا دبع هاور :۲۷۲/۲ عمحا يف يمثيملا لاق (۲)

 .فيعض وهو ينيدملا نب يلع دلاو رفعح نب هللا دبع هيفو

۰ 



 ليللا ماو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ناك :تلاق .هب يدتقأ ىلعل لمعلا نم ةحاور نب هللا دبع هيلع ولخي ناك اع

 هترجح لإ هتیب نم جرح اذإو «یلص هتیب لحد اذِإو «ةالص یلص ًاضوت اذإ

 .هتيب ف ىلص هتيب لحد اذإو «ةرجحلا يف ىلص عجر اذإو « ىلص

 هللا محر» 0 هللا لوسر لاق :لاق «هللا دبع نب ماس نع ٥-

 .(ةالص لك تقو دنع رفسلا يف لزاي ناك ةحاور نب هللا دبع

 لوسر لاق :الاق ءامهنع هللا يضر ةريره يبأو ديعس يبأ نع ٦-

 نم ابتك اعيج نيتعكر ايلصف هتأرما ظقيأو ليللا نم ظقيتسا نم» :# هللا

 "تارکاذلاو اريك هللا نیرکاذلا

 «دادقملا ريغ ردب موي سراف انيف ناك ام :لاق هل ىلع نع -۷

 ل هللا لوسر ريغ مئان الإ موقلا نم دحأ نم امو ةليللا كلت انتيأر دقلو
 قتح ليللا فوج يف يلصي هيدي نيب ةرجش وأ ةرمس ىلإ مئاق هنإف

 ل يبلا نع طابرلا لهأ نم لحر نع ةفيلخ نب قاحسإ نع-۸

 ركاسع نباو ۳۲۲/۱۲ ریبکلا يف يناربطلا دنع رمع نبا نع الوصوم ءاح «لسرم ثیدح (۱)
 هدانسإ ۳/۹ عمحجا يف يمثيملا لاق ٤ ءافعضلا يت يليقعلاو ۸٥/۲۸ خیراتلا ین

 .هللا دبع ةجوز مالك نم ۰ ./۷ فنصملا يف ةبيش يأ نبا هجرخأ امك. .نسح

 .۲۳۱ :مقرب مدقت ‹«حیحص ثیدح (۲)
 نابح نباو ٥۲/۲ ةعزحخ نباو ۲٤۲/۱ ىلعي وبأو ۱۲١/۱ دمحأ هج رح «حیحص ثیدح (۳)

 ۱۸٤/۳ ينطقرادلا للع رظناو ۲٠/۹ ةيلحلا ف ميعن وبأو ٠
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( 
 . '(نيدباعلا نم بتک عبس ي نآرقلا أرق نم)» :لاق

 ناضمر يف نآرقلا متخي يدزألا يلع ناك :لاق «دهاحم نع -۹

 .ءاشعلا برغملا نيب مانيو ةليل لك

 يق ناضمر يف نآرقلا متحي ناك هنأ ؛دوسألا نع ميهاربإ نع ٠-

 .ءاشعلاو برغملا نيب اميف مانيو نيتليل

 ك هللا لوسر نأ ؛هفظ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع-١

 ةالص ةالصلا ريخو «رهدلا فصن موصي ناك .دواد مايص مايصلا ريخ» :لاق

 سدس يقب اذإ تح ءليللا رخآ يلصيو لوألا ليللا فصن دقري ناك «دواد

 .(هدقر ليللا

 اوعحجري نأ نوبحي اوناك :لاق «دوسألا نب نمحرلا دبع نع - ١-

 .ليللا رخآ نم ةيآلاب

 نب روصنم ثکم :لوقي اميشه تعم نوع نب ورمع نع ٣-
 :ورمع لاق .ةنس نيرشع ةرحآلا ءاشعلا ءوضوب رجفلا يلصي ناذاز

 رشع توعب نأ لبق ةرحآلا ءاشع ءوضوب رحجفلا يلصي ميشه ثكمو

 .هجرحخ نم ىلع فقأ ملو ‹مسي م نم هدانسإ يقو ‹«لسرم ثیدح (۱)

 ۸۱١۹/۲. ملسمو ۳۸۰/۱ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثيدح (۲)
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 ليللا مايقو دجيتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 :لاق ءليللا نم ماق اذإ ك هللا لوسر ناك :لاق «نسحلا نع ٤-

 ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» اثالث «اريبك ربك هللا االت (هللا لإ هلإ الر

 امأو «نونجلا ةتوم :هزمه :لاق ءاهنع لئسف :لاق («هغفنو هخفنو هزمه نم ميجرلا

 .ربكلاف :هخفت امأو «رعشلاف :هثفن

 «يلصي لب هللا لوسر ىأر هنأ ؛ههظ معطم نب ريبح نع ٥-

 رارم ثالث «اریثک هلل دمحلاو» رارم ثالث (اریبک ربك هللا» :لاقف «ربکف

 ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» رارم ثالث «اليصأو ةركب هللا ناحبسو»

 :هثفنو «ربكلا :هخفن :ةرم نب ورمع لاق “ هفتو هخفنو هزم نم ميجرلا

 ( .ةتوملا :هزمهو «رعشلا

 تمان» :ليللا فوح يف لوقي ي يبلا ناك :لاق ههظ ت سنا نع ٦+

 ءام الو «جاس ليل كنم ىراوي ال «مويقلا يحلا تنو «موجنلا تراغو «نويعلا

 قوف اهضعب تاملظ الو «يجل رحب الو داهم تاذ ضرأ الو «جارببأ تاذ

 هب تدهش اب كل دهشأ ينإ مهللا «رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعت «ضعب

 اب دهشي م نمو «ملعلا اولوأو كؤاببنأو «كتكئالم هب تدهشو «كسفن ىلع
 تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنا «هتداهش ناکم يتداهش بتکاف ؛هب تدهش

 !رانلا نم يتبقر كاكف كلأسأ ينإ مهللا .ماركإلاو لالجلا اذ

 ٠٠٣۰/۲ مکاحلاو ۲۳۸/۱ ةعزحخ نبا هححصو ٠٠٠/١ ةجام نباو ۸٠/٤ دمحأ هجرحأ (۱)

 ۳۳۹/٦. نابح نباو

 ٤۹۰/١-٤۷۷ سودرفلا ق يمليدلاو ءاعدلا يف ناكر ت نبا هاور :ريبكلا يف ىطويسلا لاق (۲)
 ت ٤

100۹ _ 



 ليلل ' مافو دحهنلا ةئاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك
E TE EERE TT 

OE ESO : SO NOD ON ORO ر 

 ءةليل تاذ يب يبلا تدقف :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۷

 «دجاس وهو ناتبوصنم امو هیمدق ىلع يدي تعقوف يدي هتسمتلاف

 ذوعأو «كطخس نم كاضرب ذوعأو «كتبوقع نم كتافاعمب ذوعأ مهللا» :لوقي
 .'(!كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث يصحأ ال كنم كب

 كاتسي ليللا نم ماق اذإ ناك هيك هللا لوسر نأ ؛ه4 يلع نع -۸

 نيعم نبا ناك و.« فيعض ظفاح :بيرقتلا يف ظفاحلا هنع لاق «ديهح نب دمحم :هدانسإ يقو

 :سابع نبا قيرط نم ۱۹۱/۱۷ خیراتلا يف ركاسع نبا دنعو :تلق .هيف يأرلا نسح

 تمان :لاق مث ههحجو ءامسلا قفأ يف بلقف ةرجحلا ىلإ كيب جرح ليللا فوج يت ناك املف

 باتك يف انيور :راكذألا يق يوونلا مامإلا لاق .مويق يح هللاو موجنلا تراغو نويعلا
 اذإ ل هللا لوسر ناك :لاق هلط يردخلا ديعس يبأ نع «فيعض دانسإب ١٤١ ينسلا نبا

 ءاهعلطم نم سمشلاب ءاجو «هتيفاع مويلا انللج يذلا هلل دمحلا :لاق سمشلا تعلط

 ةلمحو كتكئالم هب تدهشو «كسفنل هب تدهش امب كل دهشأ تحبصأ مهللا

 تنأ الإ هلإ ال طسفقلاب مئاقلا تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ كنأ كقلحخ عيمجو كشرع

 مالسلا تنأ مهللا ءملعلا يلوأو كتكئالم ةداهش دعب يتداهش بتكا «ميكحلا زيزعلا
 ءانتوعد انل بيجتست نأ ماركإلاو لالجلا اذ اي كلأسأ ءمالسلا كيلإو مالسلا كنمو

 يذلا ينيد يل حلصأ مهللا «كقلخ نم انع هتينغأ نمع انينغت نأو ءانتبغر انيطعت نأو

 اهيلإ يتلا يترخآ يل حلصأو «يتشيعم اهيف يتلا يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه
 دجهت اذإ ذاعم ناك :لاق ديزي نب روث نعو ۱۸٥/٠١: عمحا يف يمثيملا لاق .!يبلقنم

 ةنجلل يبلط مهللا !مويق يح تنأو «موجنلا تراغو «نويعلا تمان مهللا :لاق «ليللا نم

 ال كنإ ةمايقلا موي كيلإ هدون ايده كدنع يل لعحا مهللا «فيعض رانلا نم يبرهو «ءيطب

 هنأ :۲۱۹/۱ كلام ًاطوم يفو .عطقنم هدانسإو ٤٤/۲١ يناربطلا هاور .!داعيملا فلخت

 «موجنلا تراغو «نويعلا تمان :لوقيف ليللا فوح نم موقي ناك ءادردلا ابأ نأ ؛هغلب

 .مويقلا يحلا تنأو

 1 :مقرب هجیرخت مدقت ‹«حیحص ثیدح (۱)
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 ا٠

 نيل راهتلاو ليلا فلتخآو رضرألاو تولا لح ف كط :لرقو
 ر و

 لعجا مهللا» : :هرتو رحآ ي لوقي ناکو ]14۰ درس لاا 4 ج بّبلألآ یل

 يني نعو ءارون يقوف نمو ءارون يتحت نمو ءارون يفلخ نمو «ارون يرصب يف

 “«!ارون ينطعأو «ارون

 تاذ ل هللا لوسر ىلص :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 ءارو نم هتالصب اولصف اوؤاجف سانأ هآرف «هرجح ضعب يف ةليل

 «لايل ثالث اولعف ىتح كلذ لثم اولعف ةيناثلا ةليللا تناك املف «باجحملا

 اوحبصأ املف كلذ هناكم لك هللا لوسر لصي م ةعبارلا ةليللا تناك املف

 بتكي نأ تیشخ ينإ» :لاقف .جرخت نأ ءاجر كانرظتن !هللا لوسر اي :اولاق

 . لیلا مابق مکیلع

e.لیلب ياصي ناك ب يبلا نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع -  

.0( 
 ةدحاوب رتویو تاعکر رشع

 اهاطعأ لبإ يف للي يبلا ىلإ يبأ ينثعب :لاق هظ سابع نبا نع ۱

 نبا ةلاحخ ةنوميم تناكو- ةنوميم ةليل تناكو هاتأ املف «ةقدصلا نم هايإ

 :لاق «هبوث حرطف ءاح مث ءءاشعلا ىلصف دجسملا ىتأف :لاق -4لظ سابع

 يراحخبلا هاور امك سابع نبا نع ٥۴۰/١ ملسم دنع الوصوم ءاج «لسرم ثیدح (۱)

 .تایآلا رکذ نود ٥٥
 ٥۲٤/١. ملسمو ۲٠١/۱ يراحخبلا هحجرحخأ «حيحص ٹیدح )(۲)

 .۸/۱ ملسم هجرحأ «حيحص ثیدح )۳(

۰٩۱ - 



 للل ماشو دجال هاو قلخلا بيذهتو سقنلا ةضاير باتك

aس  
O Oa SOG 

 من «يتحت هيوطأ تلعجف يبوث تذحأف :لاق ءاهبايث يق هتأرما عم لحد مث

 لئ هللا لوسر عنصي ام رظنأ تح ةليللا مانأ ال :تلق مث هيلع تعجطضا

 ماق مث :لاق «بهذي نأ هللا ءاش ام ليللا نم بهذ ىتح خفن تح مانف

 املا هيدي ىلع بص مث "هءاكو لحف اكو م ءاقس یتا مث «لابف جرخف

 تدرأف «غرف تح ًاضوت مث «هيدي لسغي لعجف «ءاقسلا مف ىلع ءىطو م
 ماق مث «يلحأ نم ةليللا اعيش عدي نأ تفحخف «هيلع بصأف هيلإ موقأ نأ

 هديب ينلوانتف «هراسي نع تمقف «لعف يذلا لثم تلعفف تمقف « ىلصف

 ‹ةالصلاب نذأف لالب ءاح مث «ةعكر ةرشع ثالث ىلصف «هنيمب نع ينماقأف

 .رجفلا لبق نيتعكر ىلصف ماقف
 متخيو رهدلا موصي میهاربإ نب دعس ناک :لاق «ةبعش نع - ۲

 .ةليلو موي لك -:لاق وأ- ثالث لك

 ينب ىلإ اسورع انففز :لاق -رمتعملا راج- دبعم يأ نع -۳

 يميتلا ناميلسو :لاق .ليللا فوج يف نوفزي كاذ ذإ سانلا ناكو «ميلس

 رتو ءم 4 ناجم لک رتو ) :ةيآلا هذه ارقي وهو يلصي
 انعجرو ميلس ينب ىلإ سورعلاب انبهذف :لاق 4 رتو $ 4 ًةيثاَج ما لك
 .( رتو $ ( تاج ألك رتو > :ةيآلا هذه أرقي وهو

 .ءاعولا وأ ءاقسلا مف هب دشي طيح وأ ريس لك :ءاكو لا (۲)

 .ظفللا ي ريسي فالتحا عم ۳١ :مقرب هجيرخت مدقت (۳)
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 ليللا ماتو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 جرح ءاتشلا ف ساعنلا هبلغ اذإ يبأ ناك :لاق «رمتعم نع-٤

 .رادلا ىلإ

 ٥- نوُعجَهَ ام ِلَيَلا رم يلق أوثاك  :هلوق ين فرطم نع = 4
 إلشرات:٠۷[ .نودباكي :نسحلا لاقو :لاق .نولصي اوماق الإ نوهبتني ال :لاق

 نب نامثع نأ ييدحج ينتثدح :لاق «هللا دبع نب ريبزلا نع ٦-

 ناظقي هدجي نأ الإ ليللا نم هلهأ نم ادحأ ظقوي ال ناك طظ نافع

 .رهدلا موصي ناکو .هءوضو هلوانیف هوعدیف

 نيب يلصي ناک نامثع ابا نا يتغلب :لاق «لوحألا مصاع نع -۷

 ‹يلصي وهو ةيحان تسلحف هتيتأف :لاق .ةعكر يتئام ءاشعلاو برغلا

 .هعم يلصأ تلعجف تمق مث «نبغلا هللاو اذه :تلق مث «دعأ تلعجف

 نامثع ابأ بسحأل ينإ :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع -۸

 یقح يلصيل ناک نإو ءامئاص هراهنو امئاق هليل ناک ءابنذ بیصی ال
N 

 .هیلع یشغی تح يلصي سمهک ناک :لاق «ثراحلا نب رشب نع -۹

 ىلص اعر بهو ناك :لوقي يبأ تعم قازرلا دبع نع-٠

 ينعي- طق ايش ناضمرل تثدحأ ام :لوقي ناكو «ءاشعلا ءوضوب حبصلا

 نم يلع لقثأ هنأك لقث يلع لحد اذإ :لوقي ناكو -هلمع يف داز هنأ

 . احلا لبجلا

 - 1۳ ۔



 ليللا مایقو دم دحيتلا ةلاسر

REET 2 5 a ET 
 کر ت ی ا ت ا ی ن ت

 ءهسفن يفحيف ليللا نم موقي بويأ ناك :لاق «مالس نع “۱

 .هّلوص عفر حبصلا ليبق لیبق ناک اذإف

 كوبأ ناكأ !ىجحم ابأ اي :بويأ نب رکبل تلق :لاق ءراس نع ۲

 رحسلا نم موقي ناک و «ادیدش ارهح «معن : :لاق ؟ليللا نم ةءارقلاب رهجي

 عال

 :تلاق «ةبتع نب ورمع لآ نم ةأرما نع بلغت نب نابأ نع- ۳

 ءاج مث ءاشعلا ىلصف :تلاق .دجسملا يف عوطتي ال ةبتع نب ورمع ناك

 مث ىكبف :تلاق [٠«:ردع] 4 ةر موي مُهَرذنأَو ظ :غلب تح يلصي ماقف
 :تلاق 4 ةف ألا مي َمُهَرِذنأَو » :ًارقف قاف مث هللا ءاش امك ثكمف طقس

 .عکر الو یلص ام حبصُأ تح كلذك لاز امف طقس مث یکبف

 ةرقبلا ةروس ينع )برع ام :لاق «يودعلا ةعافر يبأ نع - ٤
 يرهظ تعحو امو «نآرقلا نم تذحأ ام عم اهتذحأ «هللا اهينمّلَع ذنم

 .طق ليللا مايق نم

 :يل ليقف مانملا يق تيتا :لحر لاق :لاق «لاله نب دیح نع - ٥

 .ليللا نم ةعافر يبأ توص اذإف تمقف «عيطم ماق دقف مق

 ءالعلا ناك :لاق -دايز نب ءالعلا وحأ- دايز نب ماشه نع ٩٦-

 .تباغ ام يأ (۱)
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 ليللا مايفو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ماقف ةَرتف ةليل دحجوف :لاق .ةعمج ةليل لك ييحي اماًسب الحر دايز نبا

 تآ هاتأف .معن :تلاق .ينيظقيأف اذكو اذك ةعاس ناك اذإ :ءامسأل لاقو

 :لاق .كّركذٌي هللا ركذاف ٌمَق !دایز نبا ای :لاقف «هتیصانب ذحأف همانم يف

 .تام ىتح ةمئاق تارعشلا كلت تلاز امف

 ةئامعبرأ موي لك مغيض درو ناک :لاق متاح نب رايس نع -۷

 .دعب هنم غرفي م هنيحط يف وه :ةيراجلا لوقتف «هتيتأ ايرو :لاق .ةعكر

 يقب قح هليلو هراهن ىلص مغيسض تيأر :لاق «رایس نع-۸

 ةّرَق :لاق مث ءامسلا ىلإ هسأر عفر هتيأرف «دجسي نأ ردقي ال اعكار

 م ءلستغا كلذ دحو اذإف «ةَّرْثف هتباصأ ارو :لاق !؟كنع ةقيلخلا بولق

 ناك ام ىلإ دوعيف :لاق .تئح كيلإ !ىهمإ :لاقو «هباب قلغأو اتيب لحد

 .دوجسلاو عوكر لا نم هيلع

 نم هتأرما ظقوي اص لجر الأ ءةنسح ةئام اهب هل هللا بتك دقو حبصيف «تايآ

 ظقوت ةحلاص ةأرما الأ «ةعاس هلل اماقف ءاملا اههجو يف حض الإو تماق نإبف «ليللا

 ."”«ليللا نم ةعاس هلل اماق مث ءاملا ههجو يف تحضن الإو ماق نإف ءليللا نم اهجوز

 اهحرحأ هنم ىلوألا ةلمحلاو ١ :مقرب ةلوصوم هظافلأ ضعب تمدقت «لسرم ثيدح (۲)

 ك
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 ليلا مايقو دجهتلا ةلاصر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 قيرط يف ةليل سانلا سبح دسألا نأ ؛ميهاربإ نب دواد نع ٠-

 «مهنع بهذ رحسلا هجو يق ناك املف «اضعب مهضعب سانلا قدف «جح

 نبا لاقف .يلصي سواط ماقو «مهسفنأ اوقلأف الاشو انيمي سانلا لزاف

 .!؟رحسلا ماني نمو :سواط لاقف ؟ليللا تبصن دق مانت الا :سواط

 ةيآ دريو يلصي ل هللا لوسر تعم :لاق د رذ يأ نع -۱

 رفعت ناو كدابع مما مھ ا دعت دعت نإ :دجسي اهبو عكر ي اهب حبصأ تح

 !هللا لوسر ای :تلقف :لاق bul ) ميكا ر ريرَعلأ نأ كإف مهل

 يتمأل ةعافشلا يبر تلأس ا :لاقف .تحبصأ یتح ةيآلا هذه ددرت تلز ام

 © اب ك شی ل نم الا یهر باهناطعا

foاو وهف ةالصلا عيضي لجرلا متي أر اذإ :لاق هلظ رمع نع -  

 ` .اعييضت دشأ هللا قح نم اهريغل

 متي ال ةالصلا ىلص اذإ لحرلا نإ :لاق «ةرسیم نب لیدب نع -ً ۳

fofهل يوا ىفوأ نمف «لايكم ةالصلا :لاق 4ط ناملس نع - » 

 .نيففطملا يف هللا لاق ام متملع دقف فضفط نمو

f 

 .سواط مالك نم ٦/٤ ةيلحلا يق ميعن وبأو ۲١۲/۷ ةبيش يأ نبا

 .هل یطعتو ایش هللاب كرشي ال نم لانت يأ (۱)

 ٤٥. :مقرب هجيرخت مدقت (۲)

- ° - 



 ليللا ماقو دحيهتلا ةلاسر قلخلا ذهن سفنلا ةضايو باتك

 ميقي ال الحر هبط ل ةفيذح ىأر :لاق «بهو نب ديز نع - 0

 .ةرطفلا ريغ ىلع تمل تم ول :لاقف «هدوجسو هعوکر يف هباص

 ةالص لبقت ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل و دوعسم يأ نع - ٦

0۱) 

 .“”ىوجسلاو عوكرلا يف هبلاص اهيف لجرلا ميقي ال

 كنيد رمأ نم كيلع زعي اذام !مدآ نبا اي :لاق «نسحلا نع -۷

 .كتالص كيلع تناه اذإ

 دجسي لف ريبزلا نب هللا دبع ناك :لاق «باثو نب ىح نع -۸

 .طئاح “مذحج هنأ الإ بسحت ام هرهظ ىلع عقتف ريفاصعلا ءيحت ىتح

 دجس اذإ ناك :لاق «ةبقع نب سبنع نع نايح نب ديزي نع -۹

 لوط نم هيلع ريفاصعلا عقت تح هدوجس ليطيو «طئاح مذحج هنأك

 نأ ؛انباحصأ ضعب ينثدح يكتعلا روث نب هللا ديبع نع - ٠

 نم يتبيش محرا :لاقف «هتيحلب ذحأف يلصي ليللا يف ماق رانيد نب كلام

 .رجفلا دومع علط ىتح اذه يف لزي ملف !رانلا

 .قفانم لیللاب رهاس ام لق :لاقی ناک :لاق ءةداتق نع ١-

 نیاو ۳۳۳/۱ ةعیزحخ نباو 1 جام نباو ۲ يئاسنلا هجرحأ < «حیحص ثیدح (۱)

 Y\¥/o. نابح

 هلص يأ (۲)

- 1۰1۷ 



 ليللا ماو دحجهنلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضادر بانك

 :لاقف ءادودمم البح رصبأ ل هللا لوسر نأ ؛#4 سنأ نع-۲

 لصتلف» :لاق .تقلعت تبلغ اذإف ‹ليللا نم يلصت ةن هل :اولاقف (؟اذه ام»

 .''«منتلف تبلغ اذإف «تلقع ام

 ايلصم 4 هلل لوسر یر نأ ءاشن انک ام :لاق فط سنأ نع - ۳

 “"دانيأر الإ امئان هارن نأ ءاشن الو «هانیأر الإ

 هللا يضر ةشئاع لأس هنأ ؛يراصنألا ماشه نب دعس نع ٤-

 اذإ ل هللا لوسر ناك :تلاقف «ليللاب ي هللا لوسر ةالص نع اهنع

 هكاوس هسأر دنع عضيف «مانيف «نيتعكر ب زوجت ةرحآلا ءاشعلا ىلص

 يلصيف موقي مث «نيتعكر ب زوجتي مث ءًأضوتيو كوستيف موقيف «هروهطو

 نيتعكر يلصيو «ةعساتلاب رتويو «ةءارقلا يف نهنيب يوسي تاعكر نام

 نامثلا كلت لعح محللا هذحأو لئ هللا لوسر نسأ املف .سلاح وهو

 امهيف أرقي سلاج وهو نيتعکر يلصيو «ةعباسلاب رتويو «تاعكر تس

 ٠" هررا) 4 تزل ز اذا طو [:هردكن] 4 ب ورفَكلآ اهات لق د

 لا ی اع لاس نا ؛نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ٥-

 )١( يراحبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح ۱/ ۳۸١ملسمو ٤١/١ه٠.

 .۳۸۳/۱ هحیحص يف يراخبلا هجرحأ « حيحص ثیدح (۲)

 ‹«فيعض نسحلا نع هثيدحو «حڂاص :نيعم نب ىج لاق «نسخلا نع ةرح وبأ هدانسإ يق (۳)

 ارصتخم ۲ ٤۱/۳ يئاسنلاو ٤۱/۲ دواد وبا هانععب هجر .نسحلا نم اهعمسي مل :نولوقي

 ۳٦۱/۹: نابح نباو ۱٥۸/۲ ةمزخ نبا هحخصو
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 ليللا ماضو دخهتلا ةلاسر ٍ ۰ قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر بانك

 ناك ام :تلاقف ؟ناضمر یف ي هللا لوسر ةالص تناک فیک :اهنع

 يلصي «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر ي ديزي ل هللا لوسر

 نع لأست الف اعبرأ يلصي مث «نمطوطو نهنسح نع لأست الف اعبرأ
 مانت !هللا لوسر اي تلقف :ةشئاع تلاق .اثالث يلصي مث «نهوطو نهنسح
 )يلق ماني الو نامانت ينیع نٳ !ةشئاع اي» :لاق ؟رتوت نأ لبق

 ةالص "نقمرأل :لاق هنأ ؛كلظط ينهجلا دلاح نب ديز نع ٩-

 ىلصف ي يبلا ماقف «هطاطسف وأ هتبتع تدسوتف :لاق ل هللا لوسر

 نود امو نیتعکر یلص مث «نیتلیوط نیتعکر یلص مث «نیتفیفح نیتعکر

 نيتعكر ىلص مث ءامهلبق نيتللا نود امو نيتعكر ىلص مت ءامهلبق نيتللا

 ."ةعكر ةرشع ثالث كلتف «ثالثب رتوأ مث ءامهلبق نيتللا نود امهو

 ليللا نم يلصي ناك هل رمع نأ ؛هيبأ نع ملسأ نب ديز نع -۷

 !ةالصلا :لوقيو ءهلهأ ظقيأ ليللا نم رحآ ناك اذإ ىح هللا ءاش ام

 .ةي آلا [ :٣٠ 4 ةولَصلاب كله ماو :ةيألا هذه ولتیو !ةالصلا

 نم ةعاسب هسفن ثدحي دبع نم ام :لاق كط هللا دبع نع -۸

 كل ردق ام لصو «كبر ركذاف مق :لاقف «تآ هاتأ الإ اهموقي ليللا

 :لاق ؟اتوص عمست له ءاليل كيلع نإف «من :ناطيشلا لوقيف :لاق

 .0۰4/۱ ملسمو ۱ يراحبلا هجرأ «حيحص كيدح )١(

 .نبقرأل يأ (۲)
 ٥۳۱/۱. ملسم هجرحخا «حیحص ثیدح (۳)

 - ۱۹۹ ۔



 ليلا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 :ناطيشلا لوقيو «ريخب حتاف :كلملا لوقي :لاق .كلملاو ناطيشلا مصتحخيف

 ناطيشلا هاتأ حبصي ىتح مان نإو ءاريخ باصأ ىلصف ماق نإف .رشب حتاف

 .امومهم انيزح حبصيف حبصلا رظنيف «هينذأ يف لوبي تح جافف

 رشعلا يف هلهأ ظقوي ناك ل هللا لوسر نأ ؛هإط يلع نع -۹
 .'ناضمر نم رحاوألا

 ‹«حبصأ املف ءاغيش يب هللا لوسر دحو :لاق هه سنأ نع-٠

 «نورت ام ىلع ينإ» :لاق .نيبل كيلع عحولا رثأ نإ ! هللا لوسر اي :ليق

 .«لاوطلا عبسلا ةحرابلا ترق دق

 مكدحأ ماق اذإ» :لع هللا لوسر لاق :لاق هک د ةريره يأ نع ١-
(CY) . a. 

 («هالص امهب حتتفي نيتفيفخ نيتعكر لصيلف «ليللا نم يلصي .

 ةءارق تناك فيك :هل اولاق :لاق «ةمقلع نع ميهاربإ نع -۲

 نيب ةرجح يف اوناكو «انايحأ “هبتع ىلإ عمسي ناک :لاق ؟ليللاب هللا دبع

 .هتيابي نمم ةمقلع ناكو ‹« هيدي

 يف ءايضلاو ۲٤٠١/١ ىلعي وبأو ۱٦۱/۳ يذمرتلاو ۹۸/١ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 6/۲ ةراتخملا

 نبا هححصو .تاقث هلاحرو ٦ سوبا هاور ۲۷٤/۲: عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 ٠١۷/١. ةراتخملا يف ءايضلاو ٠١١/١ مكاحلاو ۲۴/۲ نابح نباو ۱۷۷/۲ ةمزخ

 .٥ه۳۲/۱ ملسم هجرخا «حیحص ثیدح (۳)

 يف قازرلا دبع دنعو .هراد ةبتع ىلإ انايحأ عمسي ناك :ضنصلملا يف ةبيش يبأ نبا دنع )٤(

 .هيحنأ ةبتع لآ عمسي ناك :فنصلا
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 نإ هللاو :لاقف ابيطح هظ رمع ماق :لاق «نارمن نب ديزي نع -۳

 لحجر هيلإ ماقف .ةمات ةالصب هللا أي ال مالسإلا يق هضراوع بيشيل لحرلا
 الو اهعوكر متي ال مهلا :رمع لاق مث «سلجا نأ هديب هيلإ راشأف «هلأسي

 .اهتبهر الو اهتبغر الو اهعوشح الو اهدوجس

 رون ةالصلا» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع - 4
() 

 . نمم

eادحاس ماد ام اياطخلا هنع طَحَمَل دبعلا نإ :لاق «بعك نع . 

 ةبتع نب ورمع تام امل :لاق «يئاوتسدلا بحاص ماشه نع = ٦

 ماق :تلاق ؟هنع انيربحأ :اولاقف «هتحأ ىلع هباحصأ ضعب لخد دقرف نبا
 هذي هَرذنأد ] :ةيآلا هذه ىلع ىتأف «مح لآ ةروس حتفتساف ةليل تاذ
 ت قح اهزواح امف [٠:رغ] 4 ةَّفزألآ

 = و فعن ته احسا هل رمع نبا نع -۷
 ةر و

 .نولصي :لاق ١[ ۸: تايراذلا]

 .فيعض وهو ىسيع يأ نب ىسيع هيف دانسإ اذه ۲۳۸/٤: حابصملا يق يريصوبلا لاق (۱)
 نباو ٠٠۷/١ باهشلا يف يعاضقلاو ۳۳١/١ ىلعي وبأو ٠١١۸/۲ ةحام نبا هجرحأ

 يف ركاسع نباو ۲١۷/١ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو ۲٠١/١ لماكلا يف يدع
 لاقو «حيحص ثيدح :۳۸/۲ فشكلا يف ينولجعلا لاق نكلو ؛١۱۹۸/۳ خيراتلا
 :تلق .هيلع هرقأو .حيحص :باهشلا حرش يف يرماعلا لاق ۳۲١/١: ضيفلا يف يوانملا

 رابتعاب هوححص نيذلا لعلو «هدانسإ يق كرت نم دوحول حصي ال دانسإلا اذهب ثيدحلا
 :هعفر يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم ١ هحيحص يف ملسم جرحأ دقف هدهاوش
 .ناهرب ةقدصلاو رون ةالصلاو
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 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 .ةالصلا نيقتملا نابّرق :لاقي ناك :لاق «تباث نب يدع نع -۸

 نم دحأ ىلع لحد اذإ ناك هابأ نأ ؛ةورع نب ماشه نع -۹

 قدم الو ) :ًارقف هلزام ىلإ یر یر ام مهاد نم یارف انااا لما

 4 هيلع ربط صاَو » هلوق ىلإ [٠۲٠:س] 4 مهنَم م اجور هب اَتْعَتم ام ٰیلإكَيَتَيَع

 .ةالصلا ةالصلا :لوقيو ]۱ ۳۲:ەط]

 ي ت تآ ین اتأف «ةيردنكسإلاب تنك :لاق «ةعزح يأ نع-۰

 باحصأ عم ةا ياق نأ ماع ا :لاق مث لصف مق :لاقف يمانم

 .تارم ثالث !؟اهنازح مه ءاهئارح مه ‹ليللا

 ١- ر نوجه ام ليل نم دايلق أونا ل :ةسيلاعلا يأ نع (
 ۷:تايراذلا] ٠[ .نوماني ام الیلق : لاق

AY[«ةسسل] 4 عجاضملا نع مهبونج یقاجتت : ها سنا نع —-  

 .ءاشعلاو برغملا نيب ام :لاق

 أ تلاق» :4 هللا لوسر لاق :لاق هه هللا دبع نب رباج نع -۳

 د ليللاب مونلا ةرثك نإف «ليللاب مونلا ركل ال !يب اي :ناميلسل ناميلس

 .”«ةمايقلا موي اريقف لجرلا

 )١( ةحام نبا هحرحخأ ١/٤۲۲ ريغصلا يف يناربطلاو  ۲٠١/١بعشلا يف يقهيبلاو ٠۸١/٤

 سودرفلا يق يمليدلاو ١/١۱۹۷. حابصملا يق يريصوبلا لاق ١/٠١۷: فيعض هدانسإ

 \/\o: بيغرتلا ف يرذنملا لاق .دواذ نب دينسو ردكنملا نب دمحم نب فسوي فعضل

 .نيسحتلل لامتحا هدانسإ يقو
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 لنللا ماقو دحهنلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 مان ام :لاق «زیرک نب رماع نب هللا دبع لوم دیعس يأ نع ٤-

 لاق .امهنيب توملل قرف ىتح ليللا مالسلا امهيلع دواد نب نامیلسو دواد

 ينيفكت نأ امإو «هرخآ كيفكأو ليللا لوأ ينيفكت نأ امإ :نامیلسل دواد

 .رحآلا ماق غرف اذإف «موقي مئاقلا ناكف .هلوأ كيفكأو هرخآ

 ال :لوقي «مهيلع موقي میق لیئارسإ ينبل ناک :لاق نوع نع ٥-

 .اليلق متیلص ارك متن نإو «ارثک متم اریثک متلك نإ مکنإف «اریثک اولکأت

 منهج يٿ نرهسي ال نيعُا ثالث :لاق «دبعم نب تبا نع “۲

 نيعو « هللا ةيشحخ نم تكب نيعو « هللا ليبس يف تسرح نيع :ادبأأ

 هعم تيلصف لي ىنلا تيتا :لاق هل ناميلا نب ةفيذح نع -۷

 .'«!همألو ةفيذخ رفغا مهللا» :لاق .ةفيذح :تلق (؟اذه نم» :لاقف هتعبتف

 ةرقبلا ةروس حتفتساف ىلص يَ يبلا نأ ؛ بط ةفيذح نع ۸

 عبس وأ رارم تس نم اوحن «دمحلا كل انبر مهللا» :لاقو ءاهمتح تح

 لاقف «عكر م «ماعنألا مث ةدئاملا مث ءاسنلا مث ءاذكه نارمع لآ مث «تارم

 :لاقو ٦٦۰/١ يذمرتلاو ۳۹١/١ دمحأ هجرحأ «ةبراقتم ظافلأب يور «حيحص ثايدح )١(

 وبأو ٤۲۹/۳. مکاحلاو 1۸/۱١ نابح نباو ۸۰/٩ یریکلا يف يئاسنلاو .بيرغ نسح
 ٠۹۰/٤. ةيلحلا يف ميعن
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 ليللا مايو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 “(ىلعألا ير ناحبس) :هدوجس يقو (ميظعلا ير ناحبس» :هعوکر ف

 ناكف ةليل تاذ لَ هللا لوسر عم ىلص هنأ ؛ هل ةفيذح نع -۹

 (ىلعألا يبر ناحبس» :هدوجس ينو «ميظعلا يبر ناحبس» :هعوكر يف لوقي

(0D. 
 دوعن ٠

 ۾ ةليل يف تايآ رشع ارق نم :لاق هي ءادردلا يبأ نع - ٠ 2

 ةيآ ةئام رق نمو «نيركاذلا نم بتك ةيآ نيسم أرق نمو «نيلفاغلا نم

 ليللا رخآ نم ريطلا تتوص اذإ :لاق «جاجحلا يبا دهاحم نع ٤۹۱-

 نمو ؟هل باجتسي عاد نمو ؟ىطعي لئاس نم له :ءامسلا نم دانم یدان

 .؟هل رفغي رقغتسم

 ریجها نودعی اوناک :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يأ نع-۲

 نيبو هنيب ام ريجهلاب هكر دأف ليللا ةالص نم ءيش هتاف نمف «ليللا فوج

 .كردأ دقف رهظلا

 مونلا نم ينفشا :هدوجس يف لوقي ناك امامه نأ ؛ميهاربإ نع -۳

 ٤٠٤ :مقر لمعلا يف ينسلا نباو ٠٤١١/۲ فنصملا ق قازرلا دبع هج رحأ « ضيعض هدانسإ )١(

 ۳٦۷/۲ بعشلا يف يقهيبلاو

 .۳۸۱ مقرب مدقت هنأ امک ۳۳۸/۲۰: نابح نباو ٤۸/۲ يذمرتلا هجرحأ ‹حیحص ثیدح (۲)
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 ليللا مابقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيهتو سفنلا ةضاير باتك

 .سلاج وهو ةهينه الإ ماني ال ناكف .كتعاط ين يرهس لعحاو «ريسيلاب

 قح ةيآ ددری ریبج نب دیعس تعم” :لاق «سايإ نب ءاقو نع ٤-

 نوحي لسلسلاو مهقتَعأ ىف للغألا ذإ © نولي فوق س

 .[۷۰-۷۱-۷۲:رفاغ] 4 2 ںورَجَسی رال ىن لث میمُحْلَ ف

 ارشیف ناضمر رهش ف موقب ناک يسيل الالب ن ؛تیل نع

 .ةليللا انب تففحخ دقل :نولوقيف «فرصني مث «نآرقلا عبر مهب

 هللا لاق هتالص يق تفتلا اذإ دبعلا نأ ىنغلب :لاق «ءاطع نع ٦-

 .هيلإ تفتلت امم كل ريح انأ ؟تفتلت ام ىلإ !مدآ نبا :ىلاعتو كرابت

 تونقلاو عوشخلا ةفص نع ءاطع لئس :لاق «ةعيف نبا نع -۷

 .ةعاطلا :تونقلاو «حانحلا ضفح :ع وشخلا :لاقف ؟ةالصلا يف

 ماق اذإ دبعلا نإ» :لک هللا لوسر لاق :لاق ل بص هريره يأ نع - -

 !مدآ نبا :كك برلا هل لاق ؛تفتلا اذإف كبك نهحرلا ينيع نيب هنإف ةالصلا يف

 تفلت نمم كل ريخ يلإ لبقأ !مدآ نبا ؟تفتلت ينم كل ريخ ىلإ تفتللت نم ىلإ
 لا

 لاق ةالصلا ين تفتلا اذإ دبعلا نإ :لاق «سن نب عيبرلا نع -۹

 ديزي نب ميهاربإ هيفو ۲٠٠/١( رصتحملا) رازبلا هاور ۸٠/۲: عمحا يف يمثيملا لاق )١(
 قيرط نم كلذك هقاسو ۷٠/١ ءافعضلا يف يليقعلا هجرحأ امك .في د وهو يزوخلا

 .ميهاربإ ثيدح نم ىلوأ اذهو :لاقو ءافوقوم ةريره يبأ نع ءاطع نع ريرح
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 ليللا مايقو دجوتلا ةلاسر قلخلا ببذينو سفنلا ةضاير بانك

 .يلإ لبقأ !مدآ نبا :هل لاق ةيناثلا تفتلا نإف .يلإ لبقأ !مدآ نبا :برلا هل

 ال !مدآ نبا :هللا هل لاق -ىحي وبأ كش- ةعبارلا وأ ةثلاثلا تفتلا نإف

 كيف ىل ةحاح

 اتبهذ سانلا يف اتناك ناتلصح :لاق دمحم نب مساقلا نع ٠-

 .ليللا مايقو « هللا مهقزر ام دوحلا :مهنم

 ءءاتشلا يف مايصلا :ةدرابلا ةمينغلاب مكيلع :لاق 4ظ رمع نع ٠١-

 .ليللا مايقو

 4 هللا لوسر لاق :لاق «يحمجلا دوعسم نب رماع نع -۲

 .(ةدرابلا ةمينغلا ءاتشلا يف موصلا»

 نم وأ ب يبلا باحصأ نم لحر لاق :لاق «نسحلا نع 0۳

 سيلا ءاظح ليللا نم تبصأ اذإ كنع ينربيخأ !يحأ اي :هيحأل نيملسللا

 .ىلب :لاق ؟هبصت م اذإ كنم ءاجر لثمأو اردص جلثأو ارهظ فحأ حبصت

 .كاذك هنإف :لاق

 ىوأو هتيب لحرلا لحد اذإ :لاق 4ظ هللا دبع نب رباح نع ٤-

 :ناطيشلا لاقو ءريخب متحا :كلملا لاقف «ناطيشو كلم هردتبا هشارف ىلإ

 ‹ظقيتسا اذإو « "هە ۇلکي تاب مث هدرط هرکذو هللا دم ناف ‹«رشب متحا

 ۳1۹ :مقرب هجیرخت مدقت «لسرم ثیدح (۱)

 ۰ .هظفحي يأ (۲)
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 ليللا ماقو دجهتنلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 «رشب حتفا :ناطيشلا لاقو ءريخب حتفا :كلملا لاقف «ناطیشو كلم هردتبا

 ي اهتمي ملو اهتوم دعب يسفن يل در يذلا هلل دمحلا :لاقو هللا ركذ نف

 الار نبل ورت نأ رطرألاو تولا كني :يذلا هلل دمحلا ءاهمانم

 دمحلا رطل اروع اًميلح ناك نإ دعب دعب رم دَحَأ َنماَمُّهَكَسََأ نإ

 سالاي هلآ وإ نڏإب لإ رضّرألا ىلع عَقَت ن۶ اتا يشو يالا

 ىلص ىلصف ماق نإو ءاديهش تام تام نإف [٠٠:حلا] 4 يحرز فور

 .لئاضف يف

 اذإ دبعلا نإ» :لاق لي ىبلا نع بط هللا دبع نب رباح نع ٠-

 .هوحن رکذف '(..هتیب لخد

 لآب تب هك سابعلا يل لاق :لاق هلك سابع نب هللا دبع نع - ٠٠٦
 ظفحت ىح مانت ال نأ ىلإ مدقتو لب يلا ةالص ظفحاو ل هللا لوسر

 هيف قبي مل ىح دجسملا يف نم جرحخو «ءاشعلا ىلصف :لاق .ٍيي يبلا ةالص

 :تلق :لاق «!هللا دبع ؟اذه نم» :لاقف لب يبلا يلإ رظنف :لاق «يريغ دحأ

 :لاق .ةليللا مكب تيبأ نأ سابعلا ينرمأ :تلق «؟كل ام» :لاق .معن

 (هللا دبع اشرفأ» :لاق « هتيب ي هلا لوسر لحد املف :لاق «اذإ قلطناف»

 ۷۳۳/۱ مکاحلاو ۳۲٤۳/۱۲ نابح نبا هححصو ۲۱۳/۹ یربکلا يف يئاسنلا هجرحأ (۱)

 ممججا يف يمثيملا لاق .يهذلا هيلع هقفاوو «هجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو

 نب ميهاربإ ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو ۳۲٣/۳ ىلعي وبأ هحرحخأ :۱۲۱-۰

 .حيحص هدانسإ ۲٠٠١/١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .ةقث وهو يماسلا جاجحلا
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 ليللا مايقاو دجهتلا ةلاسر_ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

ETTI O Nو  

 لب يلا مدقت مث :لاق فيل اهوشح حوسم نم ةداسوب تيتأف :لاق

 یس ماف شارف یتآ مغ نیم الو نیلا اتسیل نیت ر یلص
 عفر مث ءادعاق هشارف ىلع یوتساف ظقیتسا مث «هطیطح وا هطیطغ تعمم

 [٠.:نارمع لآ] 4 رضّر لاو تاولمَسلآ لح ف تاو :ًارقف ءامسلا ىلإ هسأر

 ءاضوت م «هكاوسب نتسا م لابف ماق م ءاثالث حبس مث ةروسلا متح ىتح

 مانف هشارف ىلإ داع مث « نیتریصق الو نیتلیوطب اتسیل نیتعکر یلصف ماق مث

 لعفو هشارف ىلع یوتسا مث «ظقیتسا مث «هطیطحخ وأ هطیطغ تعم تح

 لآ ةروس رخآ نم تايآلا ًأرقو ءاثالث حبس «ىلوألا ةرملا يف لعفامك

 متح قح [۱۹.:نارمع لآ] 4 ر ضرألاو ت وشلا ۆلخ ي تبا ظ :نارمع

 نیتایوطب اتسیل نیتعکر یلص مث ءاضوت مث «هکاوسب نتساف ماق م «ةروسلا

 مث «هطيطح وأ هطيطغ تعم تح مانف هشارف ىلإ داع مث « نیتریصق الو
 مث «تاعكر تس ىلصف «نييلوألا نيترملا يف لعف ام لثم لعفف ظقيتسا
 :لاق «هتالص نم غرف املف .رجفلا لبق نيتعكر ىلص مث «ثالثب رتوأ

 ءارون يمامأ نمو ءارون يبلق يفو ارون يعم“ ينو ءارون يرصب يف لعجا مهللا»

 نعو ءارون يني نعو ءارون يتحت نمو ءارون يقوف نمو ءارون يفلخ نمو

 «!ارون يل مظعو ارون كاقلأ موي يل لعجاو «ارون يراسي

 ۳٦. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 ليلا مايقو دجهتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 توما تارکس نم نوهي اما ف

 ماق مث ‹كوستف لحرلا ماق اذإ :لاق «ةبيتع نب مكحلا نع -۸

 كلم هاتأ تايآ أرق مث ي هللا لوسر ىلع ىلصو هللا ىلع ىنثأف لصف

$ #  G ? GC 

 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 فقأ ملو .فيعض :بيرقتلا يث ظفاحلا لاق ؛ديح يبأ نب دمحم هدانسإ ينو «لسرم ثيدح (۱)

 ففي ةالصلا يف تونقلا لوط :ظفلب ةريره يبأ نع الوصوم ءاجو .هجرخ نم ىلع

 ۰ .زاكلا

 - 0۹ ۔









 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 عوجلا ةلاسر

 لم ام» :لاق لك هللا لوسر نأ ؛هلط بركي دعم نب مادقملا نع ١-

 تيبأ امإ ءهبلص نمقأ ام تالكأ لجرلا بسح «نطب نم ارش ءاعو مدآ نبا

 .'(«سفن ثلثو ‹«بارش ثلثو «ماعط ثلظف مآ نبا

 هللا نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هب ت عقرملا نب ب نمحرلا دبع نع - ٢

 ولعجاف دب ال ناک ناف «ناعب نم ارش - لم اذإ- ءاعو قاخي أ ىلاعتو كرابت

 ۲ حيرلل الشو «بارشلل افلثو ءماعطلل اثاث

 يق يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ٥۹٠/٤ يذمرتلاو ۲۳۲/٤ دمحآ هجرحأ (۱)

 ٤٤۹/۲. نابح نباو ۳٦۷/٤ مکاحلا هححصو ۱۱۱۱/۲ ةجام نباو ٤ ىربكلا

 ةمسقلا هذهب طارقب عم ول :ءامسألا حرش يف يطرقلا لاق ٥۲۸/۹: حتفلا يف ظفاحلا لاق

 اذه ركذ :ءايحإلا نم نيتوهشلا رسك باب يق هلبق يلازغلا لاقو .ةمكحلا هذه نم بحعل

 كش الو .اذه نم مكحأ لكألا ةلق يق امالك تعم ام :لاقف ةفسالفلا ضعبل ثيدحلا
 ةايح بابسأ اهنأل ركذلاب ةئالفلا صح امنإو حضاو روكذملا ثيدحلا يف ةمكحلا رثأ نأ يف

 ر ربخلا رهاظ ىلع يواستلا ثلثلاب دارملا لهو اهاوس نطبلا لحخدي ال هنألو «ناويجحلا
 رکذب حمل نوکی نأ لمتمو ىوأ لوألاو لامتحا لحم ةبراقتم ماسقأ ةثالث ىلإ ميسقتلا

 .ريثك ثلفلا :رحآلا ثيدحلا يف هلوق ىلإ ثلثلا

 هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو نوراه نب ربحا هيفو يناربطلا هجرحأ ٥/٠ ٩: عمحلا يف يمشيملا لاق (۲)

 ١٤٤ ثيدحلا فلتخم ليوأت يف ةبيتق نباو ۲١۸/١ خيراتلا يف يراخبلا هجرحأو .تاقث
 يقهيبلاو ءارصتخم ٦۹/١ باهشلا يف يعاضقلاو ۱۷٤/۲١ ةباحصلا مجعم يف عناق نباو

 7 ةو لال ن
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 عوجلا ةلاسر__ قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

EZE ETE TSE TE SEES هک ی ا INI 

 :لاقف «هلكأيل ماعط ىلع 4ل ناملس هركأ :لاق «بهو نب دیز نع -۳

 '(وفاكلا ةدجو نمؤملا نجس ايندلا اغإ !ناملس اي ءةرخآلا يف اعوج مهلوطأ

 هو ةفيححج يبأ نع 4ط ةفيحح ابأ عم” نم نع ءاحر يبأ نع ٤-

 :لاقف «هدنع تأشحتف ي يبلا تيت مث [نیم محلب رب زبخ تلک]:لاق

 سانلا لوطأ نأ تملع امأ !ةفيحج ابأ اي» :لاقف «هتربحأف [(؟كأشج ام»]

 تعبش امف :4ظ ةفيحح وبأ لاق (ايندلا يف اعبش مهرثكأ ةمايقلا موي اعوج

 . ةن نيات ذنم

 وهو قارولا دمحم نب ديعس هيفو ۲۳٠/١ يناربطلا هاور ۲۸۹/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق )١(
 بيرغ ثيدح :لاقو 144/۳ مكاحلا هجرحأ امك ٤٦۱/٦. رازبلا هاور كلذكو كورتم

 اذه :تلق .ينطقرادلا هكرت قارولا :هلوقب يبهذلا هبقعتو .هاجرخب مو دانسإلا حيحص

 حیحص ثیدح اذھف ........ نمؤملا نجس ايندلا ؛لوألا :نيتلج نم نوكتم ثيدحلا

 ثیدح اذهف ...... اعبش سانلا رثكأ نإ ؛ةيناثلا ءةريره يبأ نع ۲۲۷۲/٤ ملسم هحرحأ

 رمع نباو ةريره وبأو سابع نباو ةفيحح يبأو ناملس قيرط نم ي هللا لوسر نع يور

 ينابلألاو يطويسلا هححص قرطلا هذه عومجع حيحص ثيدح وهو ورمع نب هللا دبعو
 وبأو ۲۷/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۱١٠۲/۲ ةحام نبا كلذك هاور :ناملس ثيدح ۱-

 ٥۲۸/۹: حتفلا يف ظفاحلا لاق .۲۱۹/۱ سودرفلا يف يمليدلاو ۱۹۸/١ ةيلحلا ف ميعن

 يف يناربطلا هاور :ةفيحح يبا ثیدح ۲- .نيل دنسب ةحجام نبا هحرحأ ناملس ثيدح

 نيدانسإب رازبلا هاور ۳۲۳/٠١: عمجملا يف لاق ۱۲۹/۲۲ ریبکلاو ۳۷۸/۸ طسوألا

 ةيلحلا يث ميعن وبأو ۲٠/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠٠/٤ مكاحلاو .تاقث اهدحأ لاحرو

 .فيعض دنسب رازبلا هاور ٥۲۸/۹٩: ظفاحلا لاق ۲٣۷

 رثك نم نإف ؛امومذم هنوكل عبشلا نم ريفنتلا :ثيدحلا نم دوصقملاو «قباسلا يف هجيرخت (۲)
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 تعدف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلحد :لاق «قورسم نع ٠-

 يكبأ نأ تئش ولو الإ «ماعطلا نم عبشأ ام لقلف «لك :تلاقف ماعطب يل

 اهيلع قراف يتلا لاحلا ركذأ ت تلاق !؟كاذ ممو :تلق :لاق .تیکبل

 )ا
 هلل للاب قل یتح رب بخ نم نيترم موي يئ عبش ام ءايندلا واب هللا لوسر

 ةثالث لب هللا لوسر عبش ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٦-

 .ییسل یضم تح زبخ نم اعام ماي

 نم ل هللا لوسر عبش ام تلاق ءاهنع هلا ىضر ةشئاع نع +۷

 تام تح نیمو ریعشلا زبن

 مدق ذنم دمحم لآ عبش ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 .“” ضبق ىقح اعابت لايل ثالث رب ماعط نم ةنيدملا

 ى

 ةكرب تقحمو همسحج لسكف ؛هبلق اسقف ؛هنهذ دلبتف ؛همون رثکف ؛هبرش رثک ؛هلکأ

 فطل هفحي م نإف «دورولا لهانم نع ةمايقلا موي درطف ؛دودولا ةدابع نع رتفف ؛هرمع

 ريصي اع هبلق لغتشا نمف «سكع هسكع مكحو «دوروملا درولا سبو رانلا درو دوبعلا
 نم هشفن ىلع قافشإلاو ركفلا ةرثكو فوخلا ةدش هعنم «هدعب امو توملا نم هيلإ

 .ناعبش ةمايقلا موي ءاجف هتوهش ءافيتسا
 يناربطلاو ۳۳/۸ ىلعي وبأو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ٥۷۹/٤ يذمرتلا هجرحأ )١(
 ٠٠۳/۷. بعشلا يف يقهيبلاو ٠١١/١ طسوألا يف

 ۲۲۸۱/٤. ملسم هحرحآ «حیحص ثیدح (۲)
 نسح ثيدح اذه :لاقو ٥۷۹/٤ يذمرتلاو ١۹۸/۲ دنسملا يف يسلايطلا هجرحأ (۳)

 ۴١/۸ دنسملا يف ىلعي وبأو .حیحص

 )٤( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ٥ ملسمو ٤/۲۲۸۲.
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 عوجلا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 بلف باطخلا نب رمع لاق :لاق هلط ريشب نب نامعنلا نع -۹

 مويلا لظي ل هللا لوسر تيأر دقل :-ايندلا نم سانلا باصأ ام ركذو-

 ٠ .إقدلا نم هنطب المي ام هدنع ام «يوتلي

 ىلإ ترظن قدنخلا موي ناك امل :لاق بط هللا دبع نب رباح نع -۰

 نم هبلص هب مقي اریجح هرازإ نیو هنیب عضو دق هتدجوف ءا هللا لوسر
 . ۶ ویا

 نم رجحلاب هبلص دشي ل ینلا ناک :لاق هلظ ةريره يبأ نع 1١-
 ".٠ ثرغلا

 ىتأ ام هديب يسفن يذلاو» :لاق يئ هللا لوسر نأ ؛نسحلا نع -۲
 لاق ام :نسحلا لاق . “عوج نهنيب سيل نهيف نوعبشي ثالث دمحم لآ ىلع

 .هب رذتعي هلاق اإ «سانلا ىلإ يكتشي كلذ

 نابح نبا هجرخأ امك ةرشابم نامعنلا نع ۲۲۸٤/٤ ملسم هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)
 .رمتلا ءيدر وه :لقدلاو «نيقيرطلا نم ٤

 ليعاممإ يف فعض ىلع اوقثو هلاحرو ۸/٤ ىلعي وبأ هاور ۳٠٤/٠١: عمحجا يف يمشيملا لاق (۲)
 «ء١/١۲٠ نيحورجا يق نابح نباو ٠٠٤/۹ ةيلحلا يق ميعن وبأ هجرحأ امك .كلملا دبع نبا
 .رجحب بوصعم هنطبو ماق مث :ظفلب ٠٠٠١/٤ يراخبلا دنع ثيدحلا لصأ نكلو

 .عوحملا وه :ثرغلاو .ينابلألاو يطويسلا هفعضو ٠٠/١< تاقبطلا يف دعس نبا هحرحأ (۳)

 بطح :لاق «نسحلا نع :ظفلب ٠٠۲/١ تاقبطلا يف دعس نبا هوحن جرحخأ «لسرم ثيدح )٤(
 ام هللاو .تايبأ ةعسدل اهنإو ماعط نم عاص دمحم لآ يف ىسمأ ام هللاو :لاقف ل هللا لوسر

 ةريره يبأ ثيدح نم الوصوم ءاحو .هتمأ هب ىسأت نأ دارأ نكلو هللا قزرل الالقتسا اههاق

 ةشئاع ثيدح ظفلو ۲۲۸٠/٤( ملسمو ۲۳۷۱/١ يراخبلا) نيحيحسصلا يف ةشئاعو

 .ضبق ىح اعابت لايل ثالث رب ماعط نم ةنيدملا مدق ذنم يَ دمحم لآ عبش ام :تلاق :امهدنع
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 انب رمي ناك :تلاق اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع -۴

 تلق :لاق .ران يئ هللا لوسر تویب نم تیب یف دقو ام لالهو لاله

 .رمتلاو ءاملا :نيدوسألا ىلع :تلاق ؟نوشيعت متنك ءيش يأ ىلع :امه

 تعحرف «ةليل تاذ ءاشعلا ينتاف :لاق هل قيدصلا ركب يبأ نع ٤-

 ‹«يشارف ىلع تعجطضاف .ال :اولاق ؟ءاشع مكدنع امأ :تلقف « يلهأ ىلإ

 ىلإ تحرح ينأ ول :تلقف «عوجلا نم مونلا ينيتأي الو بلقتأ تلعجف
 ءهللا ءاش ام تیلصف تحجرحخف :لاق .حبصأ ىقح تللعتو تيلصف دجسلا

 الإ نحرحأ ام :لاقف هلظ هل رمع يلع علط ذإ «هنم ةيحان يف تدناست م

 ينجرخأ ام» :لاقف لَ هللا لوسر انيلع جرح ذإ «نحن انيبف .كحرحأ يذلا

 لاقف ءرمقلا يف انقلطناف .(”يفقاولا ىلإ انب اوقلطناف ءامكجرخأ يذلا الإ

 ينب يسح نم انل بذعتسي بهذ :تلاق (؟كجوز نيأ» :هتأرمال كلب يبلا
 ابحرم :لاقف ءانيلع لبقأ مث «ةلخغ يف اهقلعف «هتبرق الماح ءاجف .ةثراح
 مث ءهعطقف قذع ىلإ قتلطنا مث .ةليللا انراز ام لثم طق سانلا راز ام ءالهأو

 :لاق وأ «بولحلاو كايإ» يب لوسر لاقف «منغلا يف لاجف «ةرفشلا ذحأ

 رمتلا :نادوسألا امهوقو ۲۲۸٠/٤ ملسمو ۹۰۷/۲ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۱)

 اغإو ءءاملاو نبللا ناضيبألا :اولاق كلذلو هل نول ال ءاملاف الإو بيلغتلا ىلع وه ءاملاو

 .ةنيدملا رمت بلاغ هنأل دوسأ رمتلا ىلع تقلطأ
 يف نطب ىلإ ةبسنلا هذه ءءافلاو فاقلا رسكو «فلألا نوكسو «واولا حتفب :يفقاولا (۲)

 يل حرصم وه امك ناهيتلا نب مثيل وبأ :وهو .فقاو ونب :م لاقي راصنألا نم «سوألا
 .ةيمست ريغ نم نالف نيأ ملسم دنع يذلاو «ىرحأ ةياور
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 «ردقلا يف عطقو تزبخو تنجعف ةأرملا رمأو «خلسو حبذف «ردلا تاذ»

 ءانيديأ نيب هعضو مث «محللاو قرملا نم فرغو «درث مث ءاهتحت دقوأو

 يق بصف تدربف «حيرلا اهتقفس دقو ةبرقلا ىلإ ماق مث ءانعبش تح انلكأف
 لاقف نط رمع مث «ركب ابأ مث «برشف مالسلا هيلع يبلا لوان مث ءءانإ

 ىقح عجرن مل مث «عوجلا الإ انجرخي ملو انجرخأ يذلا هللا دمحلا» :لب هللا لوسر
 .(ميعنلا نم اذه نإف ءةمايقلا يف اذه نع نلأستل ءاذه انبصأ

 يضر- ل هللا لوسر تنب ةمطاف نأ ؛ه# كلام نب سنأ نع ٠-

 ةريسكلا هذه ام» :لاقف لي هللا لوسر ىلإ زبح ةريسكب تءاحج -اهنع هللا

 هذهب كتيتأ تح يسفن بطت ملف «هتزبخ صرق :تلاق «؟ةمطاف اي

 .«مايأ ةثالث ذنم كيبأ نطب لخد ماعط لوأ هنإ امأ» :لاق .ةريسكلا

 لإ هللا لوسر عبش ام :لاق «نسحلا نع رانيد نب كلام نع ١-

 ‹«ففضلا ام ردأ ملف :كلام لاق ."”ففض ىلع الإ طق محلو زبخ نم

 ۸٠/١ ىلعي وبأو ظفللا يف ليلق فالتحا عم ٠۹٠۹/۳ ملسم هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 وه :قذع .ءاملا هيف عقنتسي ضرألا نم لهسلا :يسحلا ۲١۷/٠۹. ريبكلا يف يناربطلاو

 .برض :قفس .بطرلا نم هيف اع. ةلخنلا ونق

 ينارطلاو ۲٠۳/۳ دمحأ هاور ۹۲/٤: بيغرتلا يف يرذنملاو ۳٠۲/٠١ عمحملا يق يمثيهلا لاق (۲)

 يراخبلاو ٠/١ تاقبطلا يف دعس نبا هحرحأ امك .تاقث امهلاجرو ۱ ريبكلا يف

 ٠١۷/۷. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٠٠٠١/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۲۸/١ خيراتلا ف

 لاق «سنأ نع الوصوم ءاجو ۰٩/۲ دهزلا يق مصاع يبأ نبا هجرحأ «لسرم ثیدح (۳)

 لاجر امهلاجرو ٤٠١/١ ىلعي وبأو ۲۷٠/٣ دمحأ هاور ٠٠/١: عمحجلا يق يمثيملا
 هس
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 .سانلا سوؤر ىلع الوانت الإ :لاقف « هتلأسف ؛ءاارعأ تيقلف

 تحجرحخف «اديدش اعوح ةنيدملاب ةرم تعح :لاق ظ د يلع نع ۷

 تننظف ءاردم تعمج دق ةأرماب انأ اذإف «ةنيدملا يلاوع يق لمعلا بلطأ

 رشع ةتس تردبف «ةرمت بونذ لك ىلع اهتعطاقف ءاهتيتأف «هلب ديرت
 تلقف ءاهتيتآ مث هنم تبصأف ءاملا تيتأ مث ‹«يادي تلجم تح ءابونذ

 4 يبلا تيتأف .ةرمت ةرشع تس يل تدعف ءاهيدي نيب اذکه يفكب

 .اهنم يعم لكأف «هتربحأف

 يلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ليي يبلا جوز- ةيفص نع -۸

 هححصو ٠۷١/۲١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠١٤/١ تاقبطلا يث دعس نبا هجرحخأو .حيحصلا

 حتفو «ةمحجعملا داضلا حتفب- :ففضلاو .ه ٤/۷ ةراتخملا يف ءايضلاو ۲۷۳/٠١ نابح نبا

 .ةلقو قيض نع الإ امهنم عبشي م يأ «ةدشلاو قيضلا -ةيناث ءاف اهدعب «ىلوألا ءافلا
 نوكت نأ :ففضلا ليقو «هدحو امهلكأي مل :ىنعملاو «سانلا عامتحا :ففضلا ليقو

 .هرادقع. نوكت نأ ففخلاو «ماعطلا رادقم نم رثكأ ةلكألا

 م ادهاجم نأ الإ حيحصلا لاحر هلاجرو ٠١١/١ دمحأ هاور 4۷/١: عمحما يف يمشيملا لاق )١(
 لف «عاطقتا هف :حيقتا ي لاق :ةلارا بصن يل يملي لاق .ملعأ هللاو يلع نم عمسي
 ةياور هل ملعن الو هل ايلع كردأ دهاحج :متاح وبأ لاقو «لسرم يلع نع دهاجج :ةعرز وبأ

 يف ظفاحلا هذانسإ دوحو ۳۳١/۲ ةراتخبملا يق ءايضلا هححص دقو :تلق .اغام الو

 يف يقهيبلاو ۸٠۸/١ ةحجام نبا هجرخأ سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو .1۱/۳ صيخلقلا
 يدوهي نم هسفن رجآ هنأ اهدنعو «فيعض وهو شنح هیفو :ظفاحلا لاق ۱۱۹/۲ یربکلا

 نكسلا نباو هححص دنسب ةحام نبا هاورو :ظفاحلا لاق «ةرشع ةعبس رمتلا ددع نأو

 .كسامتملا جزللا نيطلا :ردملا .ةدلح اهنأ طرتشأو ةرمتب ولدلا ولدأ تنك :لاق ءارصتخم

 .رثبلا هبشي ام اهيف رهظو تطفنو لمعلا نم تحرقت يأ :تلجم .ةميظعلا ولدلا :بونذلا
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 س قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 هللاو ال :تلقف «؟عئاج ينإف !ءيش ييح تنب اي كدنعأ» :لاقف ي هللا لوسر

 ءردقلا يق هتلعجف :تلاق «هينخسأف» :لاق .نيحط نم دم الإ !هللا لوسر اي

 (؟ءيش ركب يبا تنب يحن يف نيملعت» :لاقف !هللا لوسر اي جضن دق :تلقف

 یتا تح هسفنب وه بهذف :تلاق !هللا لوسر اي يردأ ام هللاو ال :تلقف

 سيل :تلاق «؟رکب يبا تنب اي ءيش كيحن يف» :لاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 ىلع هيف ام رصعف «هسفنب وه ءاجف :تلاق !هللا لوسر اي ليلق الإ هيف

 مسب» :لاقو «هيف هدي عضوف «نمسلا عم جرخي يذلا تيأر تح ءردقلا

 ام لثم ندجي نهنأ ملعأ ينإف ,كتاوخأ يعدا» :لاقو «ةكر يلاب اعد مث «هلل

 ءانمقف «نذأتساف هل ركب وبأ ءاج مث .انعبش ىتح انلكأف «نهتوعدف «دجأ

 مهنع لضفو «اوعبش ىتح اولكأف «رخآ لحجر ءاج مث «رمع ءاح م
 رب زبخ تلك :لاق هل هيبأ نع ةفيححج يبأ نب نوع نع -۹

 كءاشج ففكا [وأ سبحا]» :لاقف « تأشحتف ييي يبلا تيتأف « نيم” محلب

 ةفيحح وبأ لكأ امف :لاق (ةمايقلا موي اعوج مكلوطأ ؛اعبش مك رثكأ نإف

 ايندلا راف تح هلع علم هئا

 ؛ةيواعم نب عدح هيف ۳٠۹/۸: عمحا يف يمثيملا لاق ٣٦ ی رألا ف یناریطلا ها هاور (۱)

 ..تاقث هلاحر ةيقبو «هفعض ىلع قو دقو

 ۳-٤. :مقر رظنا «هجيرخت مدقت (۲)
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 عوج لاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 م دھو .يدوهي دنعإاعرد نهر دقلو :لاق .ةخنس ةلاهإو «ريعش

 ناو بح عاص الو رت عاص دمحم لايع يف حبصأ ام هللاو» :لوقي ارارم

 .ذفموي ةوسن عستل هدنع

 وهو ل هللا لوسر ىلع تلحد : لاق هلک د كلام نب سنأ نع -

 ‹بوث طيرشلا نيبو هدلح نیب سیل « طيرشب لومرم ریرس ىلع عحطضم

O POO 

 لا لوسر لاقف رع یکیف هب را دق طی رشا یآرف :راتتف اار

 ينوكل الإ يكبأ ام !هللا لوسر اي هللاو امأ :لاق (؟رمع اي كيكبي ام» ي

 ىضرت اموأ» لَ هللا لوسر لاقف .ىرأ يذلا ناكملاب تنأو ءايندلا نم هيف

 :لاق !هللا لوسر اي هللاو ىلب :لاق «ةرخآلا انلو اندلا مه نوكت نأ !رمع اي

 .(كاذك هنإف»

 «ناك ام مسدلا :ةلاهإلا .۷۲۹/۲ هحيحص يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدخ )١(

 .ةريغتملا :ةخنسلاو

 دما لاحرو ۱۹۸/١ یلعی وبأو ۱۳۹/۳ دما هاور ۰ عمجما يف يمثيملا لاق (۲)

 يراخبلا هجرحأو . .ةعاج هفعضو ةعامج هقثو دقو ؛ةلاضف نب كرابم ريغ حيحصلا لاجر

 .حيحص نسح :ينابلألا خيشلا لاق ۳۹۹/۱ دهزلا يف مصاع يبأ نباو ۱۱۹۳ بدلا يف

 باطخلا نب رمع نع ۱٠١۹/۲ ملسمو ۱۸1۷/٤ حیحصلا يف يراخبلا دنع هنأ امكو

 .عوبدملا دلجحلا :مدألا .جوسنم يأ :لومرم .ةرشابم
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 قلخلا بيذ دو هنلا ةضاير باتك

 هذه يف ثدح ءالب لوأ نإ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ۲١-

 تنمس مهنوطب تعبش امل موقلا نإف «عبشلا لَ اهيبن باهذ دعب ةمألا

 .مهتاوهش 'تحمحو «مهبولق تبعصتف «مهنادبأ

 .دسحلا ىغط نطبلا ًالتما اذإ :لاق «رفعحج يبأ نع -۳

 نإ :هلطظ باطخلا نب رمعل لاق هنأ ؛4 بلاط يبأ نب يلع نع ٤-

 عقراو «عبشلا نود لكو «لمألا رصقأف كيبحاصب قحلت نأ تدرأ

 .امهب قحلت ؛لعنلا ”فصحاو «رازإلا سكناو «صيمقلا

 تاه نطبلا اغنإ :لوقي ناك هنأ ؛ هل تماصلا نب ةدابع نع ٠-

 .مکنع هدس ام مکافک «تاه

 .!هنطب همهو «هایند هنید ناک نمل ليو :لاق «عفار نب سیق نع ٦“

 نب رمع ناك :لاق «هيبأ نع يرمعلا دمحم نب مصاع نع -۷

 ‹ثرغلا هباصأ دقو لحدف « ةقدصلا لبإ فافحأ درقي 4ل باطخلا

 «رمت هيف اعانق لوانتف .ريرسلا تحت :هتأرما تلاقف ؟ءيش مكدنع له :لاقف

 .!رانلا هنطب هلحخدأ نمل حيو :لاقو «هنطب حسم مث «ءاملا نم برش مث «لكأف

 .هدر نكي الف هاوه بكر ي يذلا :لاجرلا نم حومحلا )١(

 .هبلق :هرازإ سكنو .اهزرخو ضعب ىلع اهضعب رهاظ يأ :لعنلا فصحخ (۲)

 .رويطلاو باودلا ىلع شيعت ةلفطتم ةبيود يهو دارقلا اهنم عزتني يأ :ةقدصلا لبإ درق (
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو فنلا ةضاير بانك

 ‹«تيزو زبخب هلظ باطخلا نب رمع يأ :لاق 4ظ ةركب يبأ نع -۸

 زبخلا ىلع نطبلا اهيأ ننرمتل هللاو :لوقيو «هنطب حسعو هنم لكأي لعجف
 .قاوألاب عابي نمسلا ماد ام تیزلاو

 لوط ةفاخ الول :هباحصأل لاق هنأ ؛هظ باطخلا نب رمع نع -۹

 .رونتلا يف ىوشي لمجب ترمأل ءادغ باسحلا

 تيأر له :4هط دعس نب لهسل تلق :لاق مزاح يبأ نع ٠-

 «نامزلا كلذ يف الخنم تيأر ام :لاق ؟للب هللا لوسر دهع ىلع لحانما

 متنک فیک :تلق :لاق .ايندلا قراف ىتح ريعشلا بب هللا لوسرل لحن الو

 «راط ام هنم ريطيف «هرشق خفنن مث ‹نحطن انک :لاق ؟نوعنصت

 .كىسىتىىا ام كسىتسيو

 ل نم اهلا لإ ءا ةرشع ىدا موب لکو ما :لاق

5 

 بهذتو اهبرشأ :لوقيف هفك يف ءانإلا ريدي لمتحف لسع نم ةيرش

 .اهبرشف موقلا نم لحر ىلإ اهعفد مث ءاهترارم یقبتو ءاهتوالح

Y1 O)اهرد نيعبرأ ةنز :ليقو «ليقاثم ةعبس ةنز يهو ةيقوأ عمج :يقاو . 

 .ظفللا ي ليلق فالتحا عم ٠1/١ ٠ هحيحص يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 .هبابل نع هتلاخن لزعتل لخنملاب قيقدلا كليخنت :لحخنلا
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضاير باث

 .شيرق حباذت اذه ىلع :لاقف

 ريبزلا نب بعصم لتق امل :لاق «هيبأ نع يبيلكلا نابز نع ٤-

 اتا مث ءهباحصأو وه لكف ءاماعط ثیرح نب ورمع هل عنص «راتخلملا

 هللاوف ءاولكف اوندا :هباحصأل بعصم لاقف « "”جرجرت ءانإ يف ةحذولافب

 ىلع الإ دالجلا ناك امو «نوكي الو هانللضأ "”صولقب نيدلا ناك ام

 .لاحرلا يف ام ىلعو «نورت ام

 ماعط اذه :لاقف «صيبخب ميهاربإ يتأ :لاق «يدسألا ةبقع نع ٥-
 .هلكأي ملف «نايبصلا

 يرعشألا ىسوم يبأ عم انجرح :لاق «سيق نب فنحألا نع ١-

 نهلكأي «تازبخ ثالث رمعل ناكو هل باطخلا نب رمع ىلإ ادوفو 4ظ
 ٍ, موقلا لعجف «تيزب امویو ضير محلب اویو «یمسو نیلب امو
 ہكملعأل ينإو مكر يذعت ىرأل ينإ :رمع لاقف ."نورذعيو نولكأي

 .نمسلاو رمتلا نم ةصوبحملا ءاولحلا :صيبخلا )١(

 .بهذو ءاح اذإ :ءيشلا جرحرتو .ةطنحلا بل نم ىوسي «لكؤي يذلا وه :ءاولحلا نم جذولافلا (۲)

 .قلخلا ةعمتحلا ةيتفلا :لبإلا نم صولقلا (۳)

 .لاتقلا يا :دالجلا )٤(

 .يرط يأ :ضيرغ )٥(
 .رذعلا نومدقي يأ :نورذعي (1)

-\*6- 



 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 مذا :لاقف اموق رکذ هؤانث لحج هلل نإ «يتانسح ج يقعسا يكل

 r] :فاتحأل] 4 اهب متعتمتساو اسلا ۂکتایح یف کتبی

 رمع تنب ةصفح ىلع سان لخد :لاق «سيق نب دمحم نع -۷

 «لازملا نم هتبقر "ءابلع ادب دق نينمؤملا ريمأ نإ :اولاقف ءامهنع هللا يضر

 باي نم نیل ابایث سبلیو «هماعط نم ٌنّ وه اماعط لکأب نأ هل تلق ولف

 «هشارف نم نيل اشارف ذجختيو «هبوث نول ريغ عقرب اًعقرُم هرازإ انيأر دقف

 هيلإ اوثعبف .مهرمأ ىلع هل یوقأ كلذ نوكيف < «نيملسملا ىلع هللا عسوأ دقف

 هللا لوسرل هيتشرف شارف نیلأب ينيربحأ :لاقف «هل كلذ تركذف «ةصفح

 .ةعبرأب هل امهتعج هيلع تّضلغ املف «نيئثاب هل اهي ةءابع : :تلاق ؟طق

 اهآرف «هل اهانعنص ةرمَّت :تلاق ؟هسبل بوث دوجأب ينيربخأف :لاق

 «مهرمأف .رمت عاصب ينوتئا :لاق .هايإ اهاطعأف ءاهينُسكا :لاق «ناسنإ

 هللاو :لاقف هلک هلک من ءاولعفف . ٌهقیرافت اوعزنا :لاق من او اوعزاف

 .فُح يذ لك نم ردصلا وه :ليقو «ةقانلاو ريعبلا روز ىحر : :ةرکرک عج رکارک )

 :ءالصلاو .ةقانلاو ريعبلا رهظ ىلع ةبَّدحم محشلا نم لتك وهو مانس عمج :ةمنسألاو

 وهو قيلص عمج :قئالصلاو .بيبزلاو لدرخلا نم هب ٌمَدَكَوي ماعط :بانّصلاو اوشا

 .قيقرلا زبخلاو يوشملاو جيضنلا محللا
 .قنعلا يف ةدتمملا ةبصعلا يأ :ءابلع (۲)

 .دوسو ضیب طوطح هيف ءاسک : :ةرم )(

 .هؤازحأ :ءيشلا قیرات (4)
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهت نو سفنلا ةضاير باتك
TT EIGER OSD ESE TT 
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 يدنعو تيزلا لكآو «محللا يدنعو نمسلا لكل ينإ «ماعطلا يهتشأل ينإ
 نكلو «حلم يدنعو “"اتحب لكآو «تيزلا يدنعو حلملا لكآو «نمسلا
 0 فلاخیف امهفالتخا فاحأف ءاقیرط اکلس يجاص

 لک هللا نا انغلب :الاق «يفنحلا نامقلو بوقعي نب فسوي نع -۸

 تراغ دقو ايندلا يف مكتظحل املاط !يئايلوأ اي :ةمايقلا يف هئايلوأل لوقي

 اوطاعتف (مكنوطب تصمحخو «ةبرشألا نع مكهافش تصلقو «مكنيعأ
 ف ّةَقَلَسَأاَمِب اًينَهأوُبَرْشأَو » :مويلا اولكو «مكنيب اميف سأكلا

 .[ لا 4 ةّيلاَخلا ا مالا

 ىلع اهعم ئكتم وهو هللا يلول ءاروحلا لوقت :لاق «نسحلا نع -۹
 كينجوز ىتم هللا بيبح اي يردتأ !ةشيع معن اي :سأكلا هيطاعت لسعلا رهن

 ‹نيفرطلا ديعب فئاص موي يف كيلإ رظن :لوقتف .يردأ ال :لوقيف ؟يالوم

 اورظنا :لاقو ةكئاللا كب ىهابف «شطعلا دهج نم ةرحاه ًامظ يف تنأو

 اميف ةبغر يلجأ نم هبارشو هماعطو هتذلو هتوهشو هتجوز كرت «يدبع ىلإ
 .كينجوزو ذغموي كل رفغف .هل ترفغ دق ينأ مك دهشأ «يدنع

 .زبحخ ريغب :تحبلا محللاو «مودأملا ريغ وه :تحببلا زبخلاف «هريغ هطلاخي ال يذلا :تحبلا ()
 .هجرخ نم ىلع فقأ مو ‹«رشعم يبأ فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)

 :عطبلا ةصامحو .توزنا يأ :مکهافش تصلقو .سأرلا ي تلحد يأ :مکنیعا تراغ (۳)

 .نوطبلا اورماض يأ نوطبلا صامحو .هتقلخ ةقد
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 .هللا ىرت اهلعل اهرعأو كسفن

 تفعضف «دامرلاب يقيقد تطلحخ :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 .هريغ اماعط تلكأأ ام ةالصلا ىلع تيوق ولو «ةالصلا نع

 كظحو «كعبش يف "كفتح :لاق «صاوخلا ةديبع يبأ نع ۲١-

 فجف ودعلا كنم نكمتسا تمنف تلق تعبش تنأ اذإ ؛كعوح ىف

 .دصرم. ودعلل تنك تعوحت تنا اذإو «كيلع

 الولو ءاحابص نيعبرأ ريجشلا تلكأ :لاق «رانید نب كلام نع -۲

 . "هيلع تموادل ينلفقي نأ تيشح يأ

 .هتاكأل يقلح يف لحدي دامرلا ناك ول :لاق «رانيد نب كلام نع ٤-

 :لاق -رانيد نب كلام ءاسلج نم- ميهاربإ يبأ نامثع نع ٥-

 نبلب انيخث انيل افيغر يهتشأل ينإ :هناوخإ نم لحجرل لاق اكلام تعم

 ذنم كتيهتشا :لاق مث ءامهيلإ رظني لعجف «هب هءاجف ‹ قلطناف :لاق .بئار

 .هلكأي نأ ىبأو .ينع هعفرا ؟نآلا ينبلغت نأ تدرأفأ «كتبلغف ةنس نيعبرأ

 .توملا :فحلا )١(

 .حرمي ملف هناكم مزل يأ :مثح (۲)

 هلحقأ :هلفقأو .اهريصع دعب ةدالا نم ىقبتي ام :لفثلاو .رصعي ءيش لک لفٿ :ريجشلا (۳)

 .هسبيأو

- ۷ - 



 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باث

 كنطب ؟كنيد نم كيلع زعأ كنطب :لاق ءرانيد نب كلام نع ٦-

 .[يلإ ريصي] ام ىلإ رظنا
 تبصأ ام هللاوف ؟اذه مکيدان يف نم :لاق «رانيد نب كلام نع -۷

 .؟مكيف داز امف «ينم صقن امف ةرمت الو ةبطر الو ةرسب هيف

 :بشوحل لوقي اكلام تعم :لاق «دایز نب دحاولا دبع نع -۸

 تنو ماعطلا عدو «ناعبش تنأو نتيبت هل ت ال :نيتننا يع ظفحا !رشب ابا اي

 .ايندلا لهأ ءابطأ فصو اذه !یج ابأ اي :بشوح هل لاقف :لاق .هیهتشت

 فصوو «معن :دمحع لاقف :لاق ءامهمالك عمسي عساو نب دمحمو :لاق

 .ايندلاو نيدلل ءاود !خب !خب :كلام لاقف :لاق .ةرحآلا لهأ قيرط ءابطأأ

 .ديري ام ريثك نع هبحاص لقثيل ماعطلا ةرثك نإو «قرو

 ةنفحج ىلع هلهأ عمجي هل د رمع نبا ناک :لاق «عفان نع ٠١-

 «هيلإ هعفديف ديرثلا نم هبيصن رمع نبا ذحأيف «لئاس ءاح اعرف «ةليل لك

 .ةعصق يأ :ةنفج )١(
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 عوحجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ينسكا :لاقف «هل نبا هلظ رمع نبا ىتأ :لاق «نومیم نع -۱

 ‹«كيفكيس هنإف هلص مث هعطقاف بهذا :لاقف -ىلو دق هرازإ ناکو- ارازإ

 مكد ولج ىلعو مكنوطب يق هللا مكقزر ام نولعجتس ىرأ ينإ هللاو امأ

 .مکاماتیو مکنیکاسمو مکلمارا نوکر تتو

 حبش هنإ لوقأف عبش هتيأر ام :تلاق ‹«دیبع يأ تنب ةيفص نع -۲

 تعنص -ناميتي هل ناک و- كلذ تيأر املف :تلاق -4هظ رمع نبا ينعت-
 انالف يعدا :لاقف «ءيشب هتمج اماق املف «هعم الکأف ءامهاعدف ءاغيش هل

 .ةفصلا لهأ ضعب يل يعداف :لاق .امهتعبشأ دقلو «امان دق :تلق .انالفو

 .هعم اولکأف «نیکاسم هل يعدف

 نيمذجلا وعدي ههظ رمع نبا ناك :لاق «طيلس نب نامثع نع -۳
 .ةمايقلا موي اكلم نوكي ءالؤه ضعب لعل :لوقيو «مهعم لكأيف

 اعد ىشعت وأ ىدغت اذإ هل رمع نبا ناك :لاق «نسحلا نع ٤-

 ا4 ماف ممه لل لمزا «موي تاذ یدغتف .یماتیلا نم هلوح نم

 نم اوغرف دقو ميتيلا ءاجف «هئادغ دعب اهبرشي ةالحم "ةقيوس هل تناکو

 .تنبغ كارأ امف اهذح :لاقو ءاهايإ هلوانف ءاهبرشيل ةقيوسلا هديبو ءادغلا

 )١( .ريعشلاو ةطنحلا قوقدم نم ذحختي ماعط :قيوسلا ريغصق .

 - ۹€ ۔



 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 :لاقف «هب اوبهذف «نيكاسملا ىلع قرفي نأ دارأف زبخ عم هب اوتأف -بظ رمع

 !مويلا هقوذأ ال هللاو ال «”شحلا ق هيقلأ نأ متدرأو « [هماعطإ] ينومتمرح

 نع سبح ال هڪ رمع نبا ناک :لاق «صفح نب ركب يبا نع -
 هعم اودعقي تح ىلتبم الو صربأ الو اموذجم ةنيدملاو ةكم نيب هماعط

 له يلاوم نم نايلوم لبقأ هتدئام ىلع دعاق اموی وه امنيبف «هتدئام ىلع

 نايلوملا ركنأف « هللا دبع كحضف ءامه اوعسوأو امهب اوبحرف «ةنيدملا

 امف «كنس هللا كحضأ تكحض !نمرلا دبع ابأ اي :الاقف «هكحض

 نم مههاوفأ ىمدت نيذلا ءالؤه ينب نم تبجع :لاق ؟ككحضأ يذلا

 ذحخأي نأ ردق مهدحأ نأ ول تح «مهب نوذأتيو مهيلع نوقيضيف «عوجلا
 امكل ارفوأ دق امتنأ امتتجو «مهيلع اقيضتو مهب ايذأت «لعف نينثا ناكم

 «هديري ال نم مهماعطب نوفيضي «امكوبحو امكل اوعسوأف «دازلا نم

 .!هدیری نم هنوعنکو

 ام :لاقف ""نشراوح لتكب يأ هنأ ؛ هل رمع نبا نع عفان نع -۷

 اذكو اذك يلع يأيل هنإ :يظ رمع نبا لاقف .ماعطلا مضهي :اولاق ؟اذه

 .ماعطلا نم عبشأ ام

 .ةجاحلا ءاضق عضاومو فنكلا :شحلا )١(

 .ةيبرعب ةظفللا تسيلو ماعطلا مضهيو ةدعملا يوقي ةبكرملا ةيودألا نم عون وه :نشراوج (۲)

 -_ 0%« ۔_



 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 .!تملسا ذنم تعبش ام :لاق 4ظ رمع نبا نع -۸

 الأ :لاقف بط رمع نبا ىلإ لحر ءاح :لاق «نيربس نبا نع -۹
 اذإ ءيش :لاق ؟نشراوجلا ءيش يأو :لاقف ؟نشراوح كل عنصن

 ام :بلط رمع نبا لاق .دحت ام كيلع لهس هنم تلكأف م اعطلا "كظك

 اماوقأ تدهع ينكلو «هدحأ نوكأ الأ كاذ امو «رهشأ ةعبرأ نم تعبش

 .ةرم نوعبشيو ةرم نوعوجت

 ةيفص تلسرأف « شا هنأ ؛هلظ رمع نبا نع عفان نع 1.

 «ةيراجلا تلحد املف ءاهعبتاف لئاس اهآرف «مهردب ادوقنع هل ترتشاف

 .هايإ هوطعأ «هايإ هوطعأ :هلظ رمع نبا لاقف .نيكسملا نيكسملا :لاق

 اهآرف «مهردب ادوقنع هل ةيراجلا ترتشاف «رحخآ مهردب ةيفص تلسرأف

 :لط رمع نبا لاق .نيكسملا نيكسملا :لاق «تلحد املف ءاهعبتاف لئاس

 تدع نعل هللاو :ةيفص تلاقف «رحخآ مهردب تلسرأ مث .هايإ هوطعأ

 .ادوقنع هل ترتشاف فکف .ادبأ اريحخ ينم تبصأل

 يبلا باحصأ نم لجرلا ناك نإ :لاق «نیریس نب دمحم نع -۱

 اهيوشيف ةدلجلا ذحأيف «هلكأي ايش دج ال ماي ةثالث هيلع يتأي ي
 .هبلص هب دشف ارجح ذحخأ اعيش دج م اذإف ءاهلكأيف

 .سفنلا قيطي داكي ال ىقح هألم اذإ :مامطلا ظک (۱)

-. 104 



 وحلا الاسد قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 رانلا لحد نم سانلا ىقشأ :لاق «صاوخلا ةديبع يبأ نع ۲

 .ةمقلب كنع ”هسحاف «كبلك كنطب امنإ «هريغل

 نم ىنئزجت ةاصح نأ تددول هللاو :لاق «ءرانيد نب كلام نع -۴۳

 .اهصمأ بارشلاو ماعطلا

 لک أيل مهدحأ ناک نإ ءاماوقأ تكر دأ دقل :لاق ‹«نسحلا نع - ٤

 .هنطب يف رجح اهنأ دويف ةلكألا

 اذ ىلإ قلأ «بلك مكدحأ نطب امنإ :لاق ءرانيد نب كلام نع ٥-

 ابرج مكنوطب اولعجت الو «كنع تكسي ةفاوج سأرو ةرسك بلكلا

 "يشام سيلبإ اهیف یک ری ناطيشلل

 الإ كلملا دبع نب ماشه نيبو اننيب ام :لاق «رانيد نب كلام نع ٦-

 .[....] يف ينعي .انيوتسا دق مث «هذه زواجي نأ

 فئاوط انبحصو اماوقأ انكر دأ دقل هللاو :لاق «نسحلا نع -۷

 نم مهدحأ عبش د امو طق هل ماعط ةعنصب هتيب يف مهدحأ رمأ ام «مهنم

 .كسمأ هعبش براقي نأ ادع ام «تام ىتح ماعط

 : کلا مرم نب ىسيعل نويراوحلا لاق :لاق «ةديبع يبأ نع -“۸

 .هدرطا يأ :هسحاف (۱)

 .ءاش ام سيلبإ اهيف يعوي :ةيشاحلا ينو لصألا يق اذك (۲)

-_ 1۰0 _ 



 عوحلا ةلاسر قلخلا بينهتو صفنلا ةضاير باتك

 ؟ارقلا ءاملا :لاق ؟برشن امف :اولاق .ريعشلا زبخ :لاق ؟لكأن ام

 الإ شيعلا نم انرمأت ام :اولاق .ضرألا اودسوت :لاق ؟دسوتن امف :اولاق

 ام مكدحأ يتأي تح تاومسلا توكلم ولخي ال كلذبو :لاق .دیدش لکب

 اذإ لجرلا ىلإ اورت ملأ :لاق ؟كاذ فيكو :اولاق .ةوهش ىلع كلذ نم ياي

 لإ بأ امف شلطع إو ؟اوعش تناك إو ةرسكلا هيل بحأ امف اح

 ضرألا دسوتي نأ هيلإ بحأ امف مايقلا لاطأ اذإو ؟احارق ناک ناو ءاملا

 .جرفلاو نطبلا :نافوجألا مدآ نبا كلهأ :لاق «يلع نع 4

 :لاق «صاوخلا نوميم نب ملس نع ۷

 اعمجأ موللا ىهتنم الان كحرفو لوس كنطب طعت امهم كنإ[و]

 تيبلا لهأ نإ: هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع -۱

 .«مهتويب ريدتستف «مهمعط لقيل

 لک هللا لوسر نأ هغلب هنأ ؛جشألا نب هللا دبع نب بوقعي نع -

 . مۇش بغرلا» :لاق

 ماعطلا رثإ برشي يذلا ءاملا وهو هريغ الو قيوس نم لفث هطلاخي ال يذلا ءالا وه :حارقلا )١(
 .بيبزلاو رمتلاو لسعلاك هب بيطي ءيش هطلاخي مل يذلا ءاملا وأ

 نب هللا دبع هيفو ۰۲۲۸/۰ طسوألا يف يناربطلا هاور : ۲۰ عسجما يف يمشيملا لاق (۲)

 ءافعضلا يق يليقعلا هجرحخأ امك .تاقث هلاجر ةيقبو «يليقعلا هفعض يلجعلا بلطلا

 .۳۱۷/۲ لماکلا يف يدع نباو ۲
 ءاعدلا يت يناربطلا الوصوم هجرحأ امك ۷/٦ خيراتلا يق يراخبلا هجرحأ < «عطقتم هدانسإ )۳(

 س

-_- 10۳ _ 



 عوجلا ةئاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةشاير بالك

 شب كنبا نإ هلظ بدنح نب ةرمسل ليق :لاق «نسحلا نع -۳

 .هيلع تيلص ام تام ول :لاق .ةحرابلا

 ‹«عبش ىلع اعبش لكأت ال :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع ٤-

 .بلكلل كلضف قلأو

Voمث ‹رصعلا هط د ركب يبا عم تیلص :لاق هب د رباح نع  

 "ایس لل يضر نی ت ءا تارا لاقت لرم لإ همم تافکن

 ال :تلاق .يرظنا :لاق .ءيش نم ام هللاو ال :تلاق ؟ماعط كدنع له

 -ةاش اذ ناك و - اهموي نم تعضو تناك ةاش لقتعاف .ءيش نم ام هللاو

 هب انیتأ مث «تخبطف هتیراح رم مث «ةمرب يف هغرفأ مث «"اهئابل نم بلحف

 .انأضوت الو ًأاضوت ام ءانيلصو ىلص مث ءانلكأو لكأف

 هل رمع نبا ىلإ لحر ءاج :لاق «دلاحخ يبأ نب ب ليعامسإ نع ٦-

 اذإ ءيش :لاق ؟نشراوجلا ءيش يأو :لاق ؟نشراوجلا كل عنصن الأ :لاق

 :لط رمع نبا لاق .دحت ام كيلع لهس هنم تلكأف ماعطلا كظك

 ا اا يڪ

 :لاق لب هللا لوسر نأ ؛يردخلا ديعس يبأ نع ٠۲۲/۳ رذاونلا يف ميکحلاو ۳

 هرشلا وه :بغرلاو .فيعض هدانسإو .مؤش بغرلا نإف «بغرلا نم للاب اوذيعتسا
 سيلو « رانلا ماحتقا ىلع هبحاص لمحي هنأل امؤش ناكو ءايندلا ىلع صرحلاو مهنلاو
 ٠.٣٤/١ .بعشلا 'اندلا ي ةيخرلا عانا نود لكألا ةرثك انعم

 .همئسو محختا تح ماعطلا نم رثكأ يأ :مشب )١(

 .ةباح هلقأو تاباح ثالث نوكي ام رثكأو ةدالولا دنع نابلألا لوأ :ًأبللا (۲)
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 عوجلا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر بك

 تدهع نكلو «هدحأ نوكأ الأ كاذ امو «رهشأأ ةعبرأ ذنم تعبش ام

 .ةرم نوعبشيو «ةرم نوعوجي اماوقأ

 انمعطيف هط رمع ماعط رضحن انك :لاق «سيق نب فنحألا نع -۷
 لقأو ديدقلاو قرملا كلذ نم لقأو «لخلاو تيزلاو زبخلاو «نبللاو زبخلا
 .”ضيرغلا محللا كلذ نم

 ناكو 4ط رمع ىلع تمدق :لاق «يملسلا دقرف نب ةبتع نع -۸

 قنعلاب رمأيو «نينمؤملا تاهمأو نيملسملل اهبياطأ «موي لك اروزج رحني

 ‹نشحخ زبحخ وه اذاف « هب يتأف «ماعطب اعدف .هلهأو وه هلك ايف 0 ءابلعلاو

 اهكولأف ةعضبلا ذحآ تلعجف «لك :لوقی لعجف «ظیلغ محل نم روسکو

 نم اهنأ تننظ ءءاضيب ةعضب اذإف «ترظنف ءاهغيسأ نأ عيطتسأ الف
 هنإ :لاقف هك رمع يلإ رظنف «قتعلا ءابلع نم يه اذإف ءاهتذحأف «ماتسلا
 .كباحصأو تنأ لكأت يذلا "قارعلا كك ردي سیل

 .يرطلا يأ :ضيرغلا )١(

 .قنعلا يق ةدتمملا ةبصعلا :ءابلعلا (۲)

 .قرع وهف محل هيلع ناك نإف محل ريغب مظعلا :قارعلا (۳)
 )٤( .نمسلاو رمتلا نم ةصوبحخملا ءاولحلا :صيبخلاو «ةلس عمج لالس '

SOT 



ESE 
  5تم تة

 ؟اذه دجي نيملسملا لك وأ :لاقف «نهضعب فشك هيدي نيب نهتعضو املف

 ةجاح ال :لاق .ءارمألا هب صتخي ءىش اذه امنإ !نينمؤملا ريمأ اي ال :تلق

 .ثيدحلا ركذ مث .هيف يل

 .قزرلل ةطخسم هنإف ءايندلا لهأ ىلع لوحدلا

 اهنإف «ماعطلا نم ةنطبلاو مكايإ !سانلا اهيأ :لاق بیک رمع نع -۱

 كرابت هللا نإو «مقسلل ةثروم «دسجلل ةدسفم «ةالصلا نع ةلسكم

ow 0) .هناف «مكتوق يف دصقلاب مكيلع نكلو «نيمسلا ربحلا ضغبي ىلاعتو ا  

 نل هنإو ءهللا ةدابع ىلع ىوقأو «فرسلا نم دعبأو «حالصإلا نم ىندأ

 .هنید ىلع هتوهش رؤي یتح دبع كلهي

 .نيطبل كنإ هل لاقي نأ راعي ملسملا ناك دقل :لاق «نسحلا نع -۲

 امك ةنطبلاب ريعيل لحرلا ناك نإ :لاق ديعس نب ةملس نع -۳

 .بلقلا

 .باتكلا لهأ نم نوكي نأ دعب ءاملسم وأ ناك ايمذ «ملاعلا :ربحلاو ربحلا )١(
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 عوحلا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
gڪڪ ڪيسجي  

 تنك اذإ :ءاملعلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٥-

 .' صمحخت یتح انمز كسفن ددعاف «انيطب

 لحر تاب ام :لوقت برعلا تناك :لاق «يبارعألا نبا نع ٦-

 ايندلا جئاوح نم ةحاح تدرأ اذإ :لاق «ناميلس يبأ نع -۷

 .لقعلا ريغي لكألا نإف ءاهيضقت تح لكأت الف «ةرحآلاو

 .نتنلا يف ةدايزو نطبلا ءاد «لكألا ةرثك :لاق «بويأ نع -۸

 الأ :زيزعلا دبع نب رمعل لحر لاق :لاق «يمورلا دواد يبأ نع -۹

 لحدأل ينإ هللاوف ؟هب عنصأ امو :لاق ؟ماعطلا كيهشي ءاود كل عنصن

 ؟ءاسنلا كيهشي ءاود كل عنصن الفأ :ليق .ينم جرخي ام ينيذؤيف جرحا

 .ةرشو ةلفغ كلذل دجأف ينم كلذ ناک اعرل هلاوف ؟هب عنصأ امو :لاق

 ةعبشلا عبشيل لحجرلا نإ :لاق هيل د بلاط يأ نب يلع نع 4

 .هدسح امض یغطیف

 ماعطلا كظك اذإ :لاق ؟نشراوجلا امو :لاق .نشراوح كل انعنص

 .رمضو الخ :هنطب صمخو .مئادلا ضرملا وذ :نمزلا )١(
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 عوحجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 .هل نامثع لتق ذنم تعبش ام :لاقف .كارمأ هنم تذحأف

 .بلقلا قري ع وحلا :لاق «طابسأ نب فسوي نع -۲

 .ضرألا ف رب لك سأر ع وجا :لاق «طابسأ نب فسوي نع -۳

 لدبأ الإ دبع عوجج ام :لاقي ناك :لاق «معني نب يرسلا نع ٤-

 ءايبنألا راعش عوحملا :لاقي ناکو .اعروو ةمكح هعوح ناکم هللا

 .نيلاصلاو

 هلهأ ع وحلا ثرو :لاقي ناك :لاق «دباعلا ناوفص يبأ نع ٥-

 يف زعلا رداصم :لاقي ناكو .هقلح يف زعلا يلاعم ىلإ هللا رونب رظنلا

 ‹«ةرظنلا ىلع اهثعبي ةدابعلاو «ةحار ضيوفتلاو «ةيافك لكو تلا ءءانغتسالا

 اهتبقاع لب «هلل اهعدي ةلكأ نم هيلع اررض لقأ ايش لحرلا دقفامو

 نإ ؟نطبلا اذه ىرت !قمحأ اي :لحرل لاق هنأ ؛شمعألا نع -

 .كناهأ هتمركأ نإو «كمركأ هتنهأ

 تناك :هریغ وأ نسحلا لاق :لاق «نمهححرلا دبع نب نيسحلا نع -۷

 ٠ .ةمايقلا موي ىلإ مكتيلب يهو «ةلكأ ا مدآ مكيبأ ةيلب

 .هعفن :انالف ماعطلا ًأرمأ )١(
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفن ةضاير بتك

 .ندبلا رتفيو بلقلا يسقي عبشلا :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 لامعألا كلم ؛هنطب كلم نم :لاق «رانيد نب كلام نع -۹
 .اهلك ةحلاصلا

 تيمت ماعطلا ةرثك :لاق «نمححرلا دبع نب نيسحل ا نع -۰

 .عرزلا تيمي ءاملا ةرثك نأ امك «بلقل ةلا

 نمؤلا دبعلا هيف لمعي ام لوأ :لاق «ديز نب نمحرلا دبع نع - ١

 مقتسي م هنطب هل مقتسپ م ن !و «هنید هل ماقتسا هنطب هل ماقتسا نف ؛هنطع

 .هنید هل

 کیت ال لاقب ناک :لاق «یمرلا دبع یب نیسحلا نع ۲

 .ىألم ةدعم ةمكحلا

 يرادلا يسنعلا ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع ناميل . يبا نع ۳ ١-

 :لاق « [۲٠:ناسنإلا] 4 اًريرحو هنج اوربص اًمب مهنرَجَو { : كك هللا لوق ٤

 .تاوهشلا نع

 نب ماشه ءاجف «رانيد نب كلام دنع انك :لاق «رفعج نع - ٤

 «هيلإ انب اوموق :لاق .لاقبلا دنع :انلق ؟ىحي وبأ نيأ :لاقف «ناسح

 لك لاقبلا اذه ىطعأ ينإ !ماشه اي :لاقف «ماشه ىلإ ةرظن ينم تناحف
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةضاير باتك

E OT OTS TG TO 

 ‹نيفيغر ةليل لك ءافيغر نيتس رهش لك هنم ذحآف «نیقنادو اهرد رهش

 !يهإ :اككا داود روبز يف تأرق ينإ «امهمدأ وهف انخس امهتبصأ اذإف

 .ماشه اي كموم ام رظناف «ىلعلا قوف نم تنأو يمومه تيأر

 نأ نمؤملل يغبني ام :كلام لاق :لاق «رعسم نب دمحم نع ٠-

 كلام يقلو :لاق .هيلع ةبلاغلا يه هتوهش نوكت نأو «همه رثكأ هنطب نوكي

 اي معن :تلاق ؟ةنالف :امه لاقف تعيب مث هراوج يف تناك ةيراح رانيد نبا

 ‹«تنأ يبأب :تلاق ؟هيف تنأ يذلا عضوملا فيك و ؟تنأ فيك :لاق !ىح ابأ

 ؟دحأ ىلع فورعم لضف مهه :لاق !مهتويب بصحأو «مملاح نسحأ ام

 وبأ لوقي :لاق .عساو ريثك مهماعطو «ةبصح مهزانم !ىحب ابأ اي :تلاق

 شوشحلا نارمعب ينربخت يهو «مهلضفتو موقلا ريخ نع امأسأ انأ :ىيي

 معطلا ةلق :لاقي ناك :لاق «دوار يبأ نب زيزعلا دبع نع ٠٠٦-

 .تاريخلا يف عرستلا ىلع نوع

 ءاصيبح انل اوعنصا :هلهأل لاق هنأ ؛ميثخ نب عيبرلا نع -۷

 لاقف «لیسی هباعلو همقلی عیبر لعجف «لبخ هب ناک الحر اعدف «هوعنصف

 لاق !لکأي ام اذه يردي ام ؟اذه تمعطأ مث «هانعنصو هانفلکت :هلهأ

 .يردي هللا نکل :عیبر

 .زبخلا هب ًارمتسي ام وهو مادإ عج :امهمدأ (۱)

 .ةجاحلا ءاضق عضاومو فنكلا :شحلا عمج :شوشحلا (۲)
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 عوجلا:ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 بوث مهدحأل يوط ام اماوقأ تكر دأ دقل :لاق «نسحلا نع -۸

 ماعط ةعنصب مهرمأ الو «طق ةوهش هلهأ ىلع مهدحأ ىهشت الو «طق

 نيبو هنیب نوکی مهدحأ ناک دقل «طق اثاریم هاحأ مهدحأ مساق الو «طق

 رمأ نم ءيشب هسفن لغشي نأ بحي ال «كل وه :لوقيف ‹ثاریم هح

 امك هنطب يف ىقبب نأ ىنمتيف «ةلكألا لكأيل مهدحأ ناك دقلو ءايندلا
 .ايندلا نم هداز نوكتف «ءاملا يف ةرجآلا ىقبت

 شيع تدحجو :سيق دبع نب رماع لاق :لاق «نسحلا نع -۹

 امف ؛سابللا امأف :لاق .ماعطلاو «مونلاو ءءاسنلاو «سابللا :عبرأ يف سانلا

 امأو «هريغ وأ فوص «يفتك ىلع هتيقلأو يتروع هب تیراو ام يلابأ

 ينابلغ دقف ؛ماعطلاو مونلا امأو ءارادج مأ تيأر ةأرما يلابأ امف ؛ءاسنلا

 لاق .يدهج امهب نرضأل تيقب نئل ا مياو ءامهنم بيصأ نأ الإ

 .تام یتح هدهج هللاو امهب رضأف :نسحلا

 :هباحصأل رانيد نب كلام لاق :لاق «راکب نب يلع نع ٠۰-

 اهنم تلكأ ام «تبهذو ةهكافلا تءاح دق ؟ائيش يلقع نم نوركنت

 ؟ايش يمسحو يلقع نم نورکنت :لاق «رانيد نب كلام نع ١-
 . يفرض امو «ائيش هنم تلك ام بهذو بطرلا ءاج دق :لاق ل :اولاق

 «هيدي نيب افيغر رانيد نب كلام عضو :لاق «ةفيذح نع ۲٣-
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 عوحلا ةئاسر قاخلا بيذونو صفنلا ةشاير باك

 يبارعأ هب رمف «انهه تنا :لاق ؟رحآ ءيش هعم ناک ول :هسفن هل تلاقف

 تيضر «ةلباقلا ةليللا يف ناك املف .اذه ذح !يبارعأ اي :لاقف «نیکسم

 .هریغ هعم درت م «زبخ اب

 :لاق ؟اهتوهش كسفن يطعت :لحرل تلق :لاق «ةفيذح نع -۳

 .؟اهتاوهش اهيطعأ فيكف ءاهنم يلإ ضغبأ يه سفن ضرألا يف ام

 تثكم :لوقي «يميتلا ميهاربإ تعم :لاق «شمعألا نع ٤-

 ينهركأ بنع ةبح الإ ءابارش تبرش الو اماعط تمعط ام اموي نيثالث

 .اهديرأ ةجاح نم عنتمأ تنك امو :لاق هنظأو .ينطب تذآف «يلهأ اهيلع

 :شمعألل ليق :لاق «مهضعب نع روصنم نب قاحسإ نع ٠-
 .هتقدصل ءامسلا نم لزن هنأ يل لاق ول :لاق ؟هقدصن

 لكأي ال نيرهش ثكعب ميهاربإ ناك :لاق «شمعألا نع ١-

 .اولح ينعي «ذيبن ةبرش برشي ناک هنکلو «ایش

 قيرط يف ةصفارف نب جاجح انقحل :لاق «مالسلا دبع نع -۷
 :لاق ؟ماعطلاب كدهع ىتم :هل انلقف لكأف «ىولحو اماعط هيلإ انمدقف ةكم

 .ثالث ذنم

 ثك ةصفارف نب جاجحلا ناك :لاق «ليش نب رضنلا نع -۸

 .ءام برشي ال اموي رشع ةعبرأ
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 عوجلا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 عبرأ ةصفارف نب جاجحلا دنع تب :لاق «يروثلا نايفس نع -۹

 .!مان الو برش الو لكأ هتيأر امف «ةليل ةرشع

 ثك معن يأ نب نمحرلا دبع ناك :لاق «رماع نب ریکب نع -۰

 .داعي تح ايش لكأي ال اموي رشع ةعبرأ
 ءاماعط نينمؤملا ريمأ رفعج يبأ عم تلكأ :لاق «ىليل يأ نبا نع ١-

 .'دزربطلا ركسلاب ضيبألا خلا اذه :لاق .ال :تلق ؟اذه ام يردتأ :لاقف

 :هل ليقف «مونلا يت ىليل يبأ نبا يئر :لاق «يعجشألا نع ١-
 ."ةمخت هنم تمختا الإ ةلكأ مهماعط نم تلكأ ام :لاق ؟كب لعف ام

 هللا اوصع :لوقي دباعلا مشق تعم :لاق «باتع نب دمحم نع - ٣۳

 يف مهدنع هتوهش نم مدقت ام مهيلع كلذ صغنف « ةبقاعلا يف ماعطلا ذيذلب

 مركأ نم هدنع ادغ كئلوأ «هباوث ءاحر هلل نيعوجملل ىبوط .ةلحاعلا

 قر الإ طق ئرما معط لق ام :لاقي ناك :لوقي هتعمو :لاق .هئايلوأ

 :لوقي رانيد نب كلام تعم :لاق «صوحألا يأ نيعأ نع ٤-

 .سبلملاو معطملا نم اهتاوهش يف اهرمأ هسفن كلمي نأ لقاعلل يغبني ام

 .هبناوج نم لوقصملا يأ :دزربطلا )١(
 .ةدعملا ءالتما نم وأ ميحولا ماعطلا لكأ نم ناسنإلا بيصي ءاد :ةمختلا (۲)

۳ 



 عوجلا ةلاسر قلخنا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
ESSERE s3 Fr SSNS E TE a re . 8 63 ی TTA O 2 OTE E NOES OEE SG Ta 

gaف ف تق  Eا ت ی  

 :لوقي هتعمسو :لاق .انامز اهنم ”ترشأف «ةلكأ ةرم تلكأ :لاق مث :لاق

 هيمني عبشلاو ءرشألا درطي عوجلا

 «نادہألل ۽ ز بساكملا بيط :لاق ‹«عساو نب دمحم نع -°

 .ابيط معطأو ابيط لكأ نم هللا محرف
 «ةمايقلا موي لحرب ىعدي هنأ انغلب :لاق «يريمنلا دايز نع ١۲١-

 .ايندلا راد يف هلل اهأمظو هسفن عوج لحر اذه :دانم يدانيف ؟هرون الع

 يف بوتكم :لاق «هلاحر ضعب نع شايع نب هللا دبع نع -۷

 ًامظ نمل ىبوط !ربكألا عبشلا مويل هسفن عوج نل ییوط :لوألا رفسلا

 .!ربكألا يرلا مويل هسفن

 نأ اتغلب :لاق -نيدهتحبا نم ناک و - روباش نب دمحم نع -۸

 .نييبنلا دعب ةنحلا لهأ ءابطح عاجلا ةأمظلا

 .ادبأ هيلإ دوعي ال ام هلقع نم هقراف الإ ةعبش دبع عبش ام :لوقي

 نيب عمح نم هبونذ هتمها ام :لاق ‹«قوزرم نب هللا دبع نع ٠-

 .ركسلاو نمسلا
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 نحنو اموي يسيقلا دايز يل لاق :لاق «ناذاز نب ىسيع نع -۱

 عبشيس اموي عوج لا ليوط نإو ىقتلا ملع نم عوجلا ناف عوج

 كالوم ىرت ال «تنأ يبأب :تلقف ءدارأ ام تملعو هللاو تهبتناف :لاق

 لغاشتللو نيديرملل ام «كب تدرُا يذلا كاذ :لاق .ادبأ اراهن امعاط

 ليباذم نوطبلا هللا رمأ يتأي ىتح غلبلاو توقتلا الإ هللاو ال ؟اراهن ماعطلاب

 .هئاقل ىلإو هللا ىلإ اقوش «فارطألا

 نب یسیع تعم” :لاق «ناملس نب زيزعلا دبع نب دمحم نع -۲

 :نیزح هل توصب لوقی ناذاز

 لجاع دب ال رمألا نإف ردابو ةعوجب اموي بلقلا حالص وادو

 .توقتلا باحصأ نم یسیع ناک و :لاق

 اموي يراوسألا ةملس لاق :تلاق «رصن يبأ تنب هللا ةمأ نع -۳

 نباغتلا موي عوجلا لوطب رست اغإف امود عوحجلا لوطب كيلع

 .اعيرص هيدي نيب نم لمح ةحيص قتفلا حاصف :تلاق

 ينثدح :لاق «يسرافلا نيكس نب هللا دبع نب ديزي نع ٤-
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SO ESSE GENO 
 کر تد ےھت ر ت ج یہ

 :تلقف «يلع نحني حئاون يمانم يق تيرأف «ةالصلا نع تلقثف «ةدايزلا

 ةرثك نأ تملع امأ «تاومألا نم تنأ لب :يل نلقف ؟يح انأو يلع نحنت
 D.0 n ils) ا اگ

 ؟ نانسولاك ءرملا كرتتو ‹ناظقيلا بلقلا تيمتو «نادبالا نهوي ماعطلا

 وهف ؛هيهتشت تنأو ماعطلا عدت :نلق ؟ةليحلا امو «يل جرخملا امف :تلق

 :لاق .هتدواعم دنع ماعطلل كتوهشل دشأو «"هتمالس دنع كندبل حورأ

 .غلبلا ق الإ ريخلا تدحو امو «كلذ دعب تعبش ام هللاوف

 و

 ردقي 8 :لاق .ادبأ عیشق ال نأ هماود ا ا نارد امو :دهازلا

 ابأ اي كاذ رسيأ ام :هللا دبع لوقي :لاق ؟اذه ىلع ايندلا يف ناك نم

 «عبشلا نود الإ لكأي ال «هتعاطل هقفو نم !هتيالو لهأ ىلع نمحرلا دبع

 ال اتس يملحلا ميهاربإ ثكم :لاق «ديعس نب يدع نع-٦

 لعجف :لاق «لحاسلاب اندنع كاذ ذإ وهو هعوح دتشاف :لاق ءائيش معطي

 :لوقي وهو لحاسلا ىلع ليللا ين لوحي هللاو

 .ساعتلا :ليقو «مونلا ةلقث :نسولاو «همون ق قرغتسع. سیل يذلا مئانلا :نانسولا 0(

 .هتماس :ةخسن يق (۲)
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 بلاطملا ريخ سفنلا عوح كرتتو ٠ ةرات معطلاب بلقلا مه لغشتو
 ةعبس اهلمكأف ءايش معطي ملو «حبصأ قح لوجيو كلذ ددري لزي ملف

 :اعيش نهراهن الو نهليل يف معطي م مايأ

 لصاوي وهو هه ريبزلا نبا تيأر :لاق « هللا دبع نب نطق نع -۷

 ةليل نم ةلبقملا ةليللا نم هراطفإ دنع ناك اذإف :لاق «ةعمحلا ىلإ ةعمحلا نم
 نمسلا نم "بعقب وعديو «يرمعلا هل لاقي هل حدقب وعدي «ةعمجلا
 م هيلع هرديف "ربصلا نم َءيشب وعدي مث «هيلع بلحيف «نيلب رمايف
 ‹شطعلا هنع عطقيف نمسلا امأو «همصعيف نبللا امأف :لاق «هبرشي

 ."ءءاعمأ قتفيف ربصلا

 نومئاصلا» ا هللا لوسر لاق :لاق بل كلام نب سنا نع -۸

 تحت ةدئام ةمايقلا موي مه عضوتو «كسملا حير ةمايقلا موي مههاوفأ نم حفنت

 .(ةدش يف سانلاو اهنم نولكأيف «شرعلا

 نایفس يأ نب ةيواعم لإ دفو :لاق «حابر نب هللا دبع نع -۹

 ؟كل ام :لاق «تكسمأو موقلا لبقأف «ماعطب انيتأف «بهارب انلزاف هلك

 .حدقلا :بعقلا )١(
 .رم رجش ةراصع :ربصلا (۲)

 . ٤۷۸/١ خيراتلا ين يناحرحملا هجرحأ ‹فيعض هدانسإ )٤(
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 .ىلب :تلق ؟'ةميكش كمايص ىلع كمكشأ الفأ :لاق .مئاص ينإ :تلق

 .نومئاصلا اهنم لكأي نم لوأف «ةنحلا يف ةدئام عضوت هنإف :لاق

 موي نومكحي نيعوجتملا نأ يغلب :لاق ءرانيد نب كلام نع - ٠

 نب ىجحي لاق .باسحلا يف سانلاو نومعطيو نولكأيف «ةنحجلا رامن يف ةمايقلا

 .دشار نب ورمع نامثع ابأ ينعي «هنم اعومد رثكأ طق ادحأ تير ام :ماطسب

 هل روني نأ بحأ نم :لاقي ناک :لاق « ينوجلا نارمع يبأ نع - ١

 .هنطبو هاوه همه دبعلا سعب :لاق «رانيد نب كلام نع ۲ ١-

 «هعم زبخلا قلحو «مدآ نبا قلح :لاق «درولا نب بيهو نع - ۳

 :لاقف «نامیلس يبا نب نامیلس هب تثدحف .ةوهش وهف زبخلا ىلع داز امف

 .ةوهش حلملا عم زبخلا « قدص

 هلآ نحَقمآ يذلا كبتلؤأ $ :كك هللا لوق يف هه رمع نع - ٤

 .اهنم تاوهشلاب بهذ :لاق ٣[ :تارححلا ] 4 فوقتلل ہهبولق

 موي ماوصلل عضوي :لاق ‹مصألا دمصلا دبع يلع يبأ نع ٥-

 نحن !بر اي :نولوقيف «باسحلا يف سانلاو ءاهيلع نولكأي ةدئام ةمايقلا

 .متمنو اوماقو «مترطفأو اوماص املاط مهنأل :لاق ؟نولكأي ءالؤهو بساحن

 .ءاطعلا :ليقو ءءازجلا :مكشلاو «كموص ىلع ىطعت اع كرشبأ الأ يأ :ةميكش )١(
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 اًمب انه أوبرشاو اولك » :عيفر نب زيزعلا دبع نبع - 1

 .موصلا :لاق [ء هحإ 4 ر ةّيلاَحلآ مايا ف مّمَفلَس
 ډ

e 

 ۸ اذإ كنإف ‹برشت الو تش ام لك :لاق «نایفس نع- ۲۷

 .مونلا كجي م برشت

 اذإف «ناقرع نينيعلا ىلإ ةدعملا نم :لاق «ناميلس يأ نع- ۸

 .نانيعلا تحتفنا ةدعملا تفح اذإو «نانيعلا تقبطنا ةدعملا تلقت

 ههر يروثلا نايفس ىلإ بتك :لاق «ةدئاز نب نامثع نع - ۹

 .لكألا نم لقأف ؛كمون لقيو «كمسح حصي نأ تدرأ نإ :هلل

 «ةرصبلاب دبعتي باش ناك :لاق «يرسلا نب هللا دبع نع ٠-

 :لاقف .ءيشب مايأ ةثالث هيلإ ثعبت ملف «هماعطب هيلإ ثعبت هل ةمع تناكو

 هيف دوزم دجسلا ةيواز نم هيلإ حرطف :لاق ؟يقزر تعفر !بر اي

 .هتقذ ال ينتخبو ذإ كتزعو :لاقف !ربصلا ليلق اي كاه :هل ليقو «قيوس

 مهدأ نب ميهاربإ ةقفن تعاض :لاق لسم نب ءاطع نع -۱

 .اموي رشع ةسمخح لمرلا "”فتسي ثكمف «ةكمع

 ىتأو «مهدأ نب ميهاربإ عاح :لاق «ورمع نب ةمعط نع -۲

 .مقل ثالث هنم لكأف ءانيط

 .ريعشلاو ةطنحلا قوقدم نم ذختي ماعط :قيوسلاو .دازلا هيف لعجي ءاعو :دوزملا -)١(

 .ءيشب هطلخي نا ريغ نم هلوانت يأ :فتسي (۲)
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
O CI TOT OUT TO TOA AT TT ETT TT 

  0فک م م یک م ی د ت م ا ن

 ىبوط :عساو نب دمحم دنع تلق :لاق ءرانيد نب كلام نع -۴

 اعئاج ىسمأو اعئاج حبصأ نمل ىبوط :دمحم لاقف !”ةليلغ هل تناك نمل

 .!ضار هللا نع وهو

 :دنهلا ءالقع نم لحر يل لاق :لاق «ليعامسإ نب فلحخ نع ٤-

 .ندبلا نهوي ماعطلا ةرثك

 ليزت ماعطلا ةرثك :لاقي ناک :لاق ‹«يلمرلا دابع نب دابع نع ٣-

 .مونلاو ةوسقلا ثروتو «مهفلا نايب

 عوجلا ؛ضئارفلا دعب ةدابعلا لضفأ :لاق «لوحكم نع ٠١١-

 ‹ةظعوملل مهفأ نآمظلا عئاجلا :لاقي ناكو :سينخ نب ركب لاق .امظلاو

 .ريخلا نم اررثك عفدت ماعطلا ةرثك :لاقي ناكو .عرسأ ةقرلا ىلإ هبلقو

 ىلإ اك هللا ىحوأ :لاق -نسحلا بحاص- بهشألا يبأ نع - ۷
 بولقلا نإف ؛تاوهشلا لكأ كباحصأ رذنأو رذح !دواد اي :لا دواد

 .ةبوجح ينع ايندلا تاوهشب ةقلعملا

 يئاشع نم ةمقل كرت نأل :لاق «ينارادلا ناميلس يبا نع -۸

 .هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم موقأو اهلكآ نأ نم يلإ بحأ

 .هريغ وأ ضرأ ءارك نم لحدلا يهو ةلغ ريغصت :ةليلغ )١(
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 :رعسم لاق - ۹ ١

 تارفلا ءام نم فكلا ءلمو فيغر هدرطي عوجلا تدحو

 تابسلل نوع معطلا ثكو يلصملل نوع معطلا لقو

 :الغمتم -يروثلا ينعي- نایفس لاق - ۰

 قدرح ةرسكو حلم هب نضو هنود بابلا قلغأ امم كيفكيس

 قبلملا ديرشلا باحصأ ضراعت يذتغتف تارفلا ءام نم برشتو

 قتفت صيبخلا ناولأب تللظ اغأك اوۇشجت مه ام اذإ اشجت

 ‹ةرصبلاب سانلا هي ناوزغ نب ةبتع بطح :لاق «نسحلا نع ١-

 ام رهش نم ابيرق لي هللا لوسر عم ةعبس عباس ينتيأر دقل :هتبطحح يف لاقف

 لكأ نم انقادشأ تحرق ىتح ؛رجشلا قاروأ نم بيصن ام الإ ماعط انل

 . كلام نب دعس نيبو ينيب اهتققشف ةدرب تطقتلا ينتيأر دقلو «رجشلا

 هللا لوسر عم انتيأر دقل :لاق هل و صاقو يأ نب دعس نع -۲

 عضي امك عضيل اندحأ نإ تح ؛رمسلاو ةلبحلا قرو الإ انماعط امو ي

 . طلح هلام «زنعلا

 يق لیلق فالتحخا عم هدعب امو ٤ هحيحص يف ملسم هجرحأ «حيحص ثیدح (۱)

 .رجشلا لكأ نم انهاوفأ تحرجت يأ :انقادشأ تحرق .ظفللا

 :رمسلاو «مركلا :ةلبحلا ۲۲۷۷/٤. ملسمو ٠١٦۲/١ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثنیدح )۲(

 .رمسلا رمل ةلبحلا :ليقو «هاظعلا نم برض يهو حلطلا رجش نم برض
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 :لاق يب هللا لوسر نأ ؛هلظ يبالكلا نايفس نب كاحضلا نع -۳

 ىلإ :لاق «؟ريصي ام ىلإ مغ» :لاق .نبللاو محللا :لاق «(؟كماعط ام !كاحض اي»

 “(ايندلل الثم مدآ نبا نم جري ام برض ب هللا نإ» :لاق .تملع دق ام

 لاق ."(هحلمو هحرق نإو ءالثم ایندلل مدآ نبا معطم برضو ءالثم مدآ نبا معطل

 .متيأر ثيح هب نومري مش «بیطلاو هیوافألاب هنوبيطي مهومتیأر دق :نسحلا

 ضرعتف ا يلا ىلإ لحر ءاحج :لاق «نامثع يأ نع -۱۹

 نوخبطتف» :لاق .معن :لاق (؟ماعط مكلأ» يلي يبلا لاقف «ةلأسملل

 «معن :لاق (؟بارش مکل» :لاق .معن :لاق (؟نوحزقتو نوبیطتو نوجضنتو

 يناربطلا لاحرو ۲۹۹/۸ يناربطلاو ٠٥۲/۳ دمحأ هاور :۲۹۱/۱۰ عمحا یف يمشیملا لاق (۱)

 ۲۹/۲ محجعملا يف عناق نبا هجرخأ امك .قثو دقو ناعدح نب يلع ريغ حيحصلا لاجر

 .۲۹/۰ بعشلا يف يقهيبلاو

 نباو ۱۹۸/۱ ریبکلا یف يناربطلاو ۱۷۰ دهزلا يق كرابملا نبا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 لباتلا وهو «حزقلا نم هلبوت يأ :هحزقو ۲۹/١. بعشلا يف يقهيبلاو ٤۷٦/۲ نابح

 قونتلا ناسنإلا فلكت نإو معطملا نأ ىنعملاو كلذ وحنو نومكلاك ردقلا يق حرطي يذلا

 ىلع صورحا ايندلا كلذكف «رذقتستو هركت لاح ىلإ دئاع هنإف هبيبطتو هتعنص يف
 .لباوتلاب :هيوافألاب .رابدإو بارخ ىلع ةعجار اهبابسأ مظنو اهترامع
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 يف اعيج امهتعمجف» :لاق .معن :لاق «؟نوفظنتو نودربتو نوسرقتف) :لاق

 هل لاق ملعأ هلوسرو هللا :لاق (؟امداعم نيأف» :لاق .معن :لاق « ؟نطبلا
 تکسمأف كتيب فلخ ىلإ تمق ءايندلا داعمک اه داعم ناإف» :لاق ءاثالث كلذ

 '«امهجیر نتن نم كفا ىلع

 2 هماعط ىلإ رسنا رظنيلق  :ه سابع نسبا نع -۷
 .هئرح !d 1 ۲:ا

 8 مک

 و طئاغلا لا لیس ا [۲۱:تارانل

 بعك بحص هنأ هربخأ الجر نأ ؛ نزلا هللا دبع نب ركب نع ٩

 ىدحإ كتبحص ينإ :لاق ءةافولا هترضح املف «ةنس ةرشع ىدحإ رابحألا

 .كل ادب امع لس :لاق .كباهأف ءىش نع كلأسأ نأ ديرأ ةنس ةرشع

 :لاق ؟هيلإ رظنف هرصب در “""هفوط نع ماق اذإ مدآ نیا لاب ام ينربخأ :لاق

 ىلع ةاروتلا يف هللا هلزنأ ءىش نع ىنتلأس دقل !هديب بعك سفن يذلاو

 هلسرو هللا ءايبنأ عج ىلعو دمحم ىلع ىلصو «هيلع هللا تاولص یسوم

 ناملس نع الوصوم ءاح هنكلو ٠۸/١ دهزلا يق كرابملا نبا هجرحأ «لسرم ثيدح )١(
 :۲۹۱/۱۰ عمحنا يف يمثيملا لاق ۲٤١۹/٦ ریبکلا يف يناربطلاو ۱۹۹/۱ كرابملا نبا دنع

 .حيحصلا ي مهب جتح هتاورو ۸١/٤١: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .حيحصلا لاحر هلاحرو
 .طئاغلا :فوطلا (۲)
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 Tig ET Fe SR RERGERESOESG] SS & ا
 ROE م م م م ی ا ا ا ی ا اا

 عمحت يتلا كايند ىلإ رظنا ؛نيحلاصلا هدابعو هتكئالمو

 :لاق «يدسألا ةسانك نب دمحم نع ٠-

 ناوخلا رهظ قوف تحزقو ايندلا معط نم تحلم ءيش لك

 ناولألا ثبحأ نم نكلو انول هعلبت نأ دعب رئاص

 ناسنإلا ةلذ يق ركفف كنم هحجارحإ تقو ناح اذإف

 ناكللا كاذب ربتعاو تفتلاف ناکم یف هعضوام اذإو

 قح مدآ نبال سیل» :لک هللا لوسر لاق :لاق يض نامثع نع -۱

 زبخلا فلجو «هتروع يراوي بوثو «هرتسي تيب :لاصخلا هذه ىوس اميف
 (ءاملاو

 :للب هللا لوسر لاق :تلاق يك هللا لوسر تنبا ةمطاف نع ۲١-

 ناولأ نوسبليو ءماعطلا ناولأ نولكأي نيذلا «ميعنلاب اوذغ نيذلا يتمأ رارش»

 "مالكلا يف نوقدشتيو «بايثلا

 حيحص :لاقو ۳٤۷/٤ مکاحلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ٥۷۱/٤ يذمرتلا هجرحأ (۱)

 ميلا رسكب :زبخلا فلجو .يطويسلاو يهذلا هححصو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع

 زبخلا ةرسك يأ فورظملا دارأو فرظلا ركذف ةوكرو بارح نم امهفرظ ماللا نوكسو

 عمج ماللا حتفب يورو «سبايلا نشخلا :ليقو «مدأ الب زبخلا فلحلا :ليقو «ءاملا ةبرشو

 يتلا باطقألا يه يرلاو عبشلاو ةوسكلاو نكلا :يرشخزلا لاق .زبخلا ةرسك يهو ةفلح
 .فاك ةيافك ىلإ جاتحي ال يفكم وهف هل ترفوت نمف ناسنإلا فافك اهيلع رودي

 سيل ماعطلا عاونأ لكأ :مالسإلا ةجح لاق ٠٠١ :مقر تمصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
 هت
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 عوحلا ةلاسر _ ةاخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ءاهنع هللا يضر نأ مأ نإ :لاق هللا دبع نب شنح نع -۴

 :لاقف ل هللا لوسر اهب رمف ءافيغر لی هللا لوسرل هعنصت اقيقد تلبرغ

 «هنم افيغر كل عنصأ نأ تببحأف انضرأ يف هعنصن اماعط :تلاق «؟اذه ام»

 .(هینجعا مث «هیدر» :لاق

 .لخني ال "ءارمسلا نإ :لاقو .هطلحا :لاقف « قيقدلا

 طرتشا لماعلا لمعتسا اذإ هل رمع ناك :لاق «ىعشلا نع ٥-

 .قيقدلا هل لحخني الو «يرباسلا سبي الو «نيذاربلا بكر ي الأ :اثالث هيلع

 ا ا يه
 تاذللاب سنأيو ايندلاب سنأيو ميعنلاب هسفن يبري هيلع موادملا نكل حابم وه لب مارحب
 مهدوقت معنتلا ةرثك نأل ؛ةمألا رارش نم مهف يصاعلا لإ كلذ هرجيف اهبلط يف ىعسيو
 نع كلذ كعنمي ربقلا نكاس كنأ ركذا :ةطكلا ىسوم ىلإ هللا ىحوأ .يصاعملا ماحتقا ىلإ

 مطف مث نمو «رشألاو رطبلا بابسأ نم دعابتلا يف ةاجنلا نأ ملعف «تاوهشلا نم ريثك

 اوملع اهمارحو اهلالح اهتاوهش نع ربصلا اهودوعو اهذالم نع مهسوفن نومزاحلا ةلجلا
 ةيرحلا ىلإ اولصوتو اهباذع نم مهسفنأ اوصلخف باذع عون وهو باسح اهالح نأ

 يف نوعسوتي يأ :نوقدشتي .اهقرو تاوهشلا رسأ نم صالخلاب ةرحآلاو ايندلا يف كلملاو
 .زارتحاو طايتحا ريغ نم مالكلا

 لاق 1۸/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۸۷/٠١ ريبكلا يف يناربطلاو ۱٠١۷/۲ ةحام نبا هجرحخأ (۱)

 نبا كلذكو هيف فلتخم بوقعي ؛نسح هدانسإ لاحرو ۲۷/٤: حابصملا يف يريصوبلا

 .هريغو هحيحص يف يراخبلا هاور كلام نب سنأ ثيدح نم دهاش هلو هللا دبع ٠

 .قيقدلا يهو ةطنحلا :ءارمسلا (۲)
 بايثلا نم يرباسلاو «لاغبلاو ليخلا نم يبرعلا ريغ ىلع قلطي نوذرب عمج :نيذاربلا (۴)

 .روباس ىلإ ةبوسنم ةيرباسلا ع وردلا هيف لصألاو ديجلا قيقرلا
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 طق بلد باطخلا نب رمعل تلخن ام :لاق «ريمن نب راسي نع -

 .صاع هل انأو الإ اقيقد

 بلط فوع نب نمحرلا دبع نأ ؛هيبأ نع ميهاربإ نب دعس نع -۷

 ينم ريخ وهو ريمع نب بعصم لتق :لاقف -امئاص ناك و - ماعطب يُ

 «هسأر ادب هالجر يطغ نو «هالجحر تدب هسأر يطغ نإ «هدرب يق نفکف

 - طسب ام ايندلا نم انل طسب مث «ينم ريح وهو ةزمهح لتقو :-لاق هارأو-

 انتانسح نوکی نأ تيشح دقو ءانيطعأ ام ايندلا نم انيطعأ :-لاق وأ

 .ماعطلا كرت تح يكبي لعج مث .انل تلجع

 فوع نب نمحرلا دبعل ءاسلج انك :لاق «سايإ نب لفون نع -۸

 اهقوف ةطنحب انيتأف «هتيب ىلإ اموي انب فرصناف «سيلجلا معن ناكو ف

 ؟دمح ابا اي كيكبي ام :انلقف «نمحرلا دبع ىكب تعضو املف «محلو زبحخ

 .*ريعشلا زبخ نم عيشي ملو يوت لل هللا لوسر نأ يكبأ :لاق
 هرهظ ميقي ناك لب هللا لوسر نأ ؛ي ةريره يبأ نع -۹

 .ثرغلا نم رجحلاب

 دنسملا يف ديم نب دبعو ۲۷٠/۳ دنسملا يق رازبلاو ٠٠١/١ تاقبطلا يق دعس نبا هجرحخأ )١(

 يرذنملاو ٠۲/٠١ عمجما يق يمثيملا لاقو ٠٠١/۳ ةراتخملا يق ءايضلا هححصو ١١

 .نسح هدانسإ :ء۱۷/۲ رازبلا دنسم دئاوز رصتخم يق ظفاحلاو ٩۳/٤ بيغرتلا يف

 ۱١. :مقرب هجیرخت قیس (۲)
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
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 وكشي هنأك ئ هللا لوسر بهذ :لاق هل ةريره يأ نع -۱

 .ایلکاف های يطاق ل لوسر ىلا اھب , ءاجف قرم

 تددر ام يلابأ ام» هللا لوسر لاق :لاق «يعازوألا نع-۲

 ٠ 7.جو ينعەب
 ۱ لوسر يدي نيب نم عفر ام :لاق 4ظ كلام نب سنأ نع -۳

 . ةسفنط هعم تلمح الو طق طق ءاوش لب

e 

 :ناظ رمعل رمع تنب ةصفح تلاق :لاق «دعس نب بعصم نع ٤-

 نم نيلأ اماعط تلكأو «كبايث نم نيلأ ابايث تسبل ول !نينمؤملا ريمأ اي

 ينِإ :لاقف .ريخلا نم رثكأو «ضرألا كيلع هللا حتف دقف «كماعط

 )١( یلعی وبأو ۲ ةحجام نبا هجرحأ «فيعض هداتسإ ۰/۱٥٤ .

 يلع نسحلا وبأ وه لجرلا نإ :لاقو ۷۷۷/۲ ءامسألا ضماوغ يف لاوكشب نبا هحرحأ (۲)
 .ةميظع اولد يأ :الجس .۱۷ مقرب يلع ثيدح مدقت دقو .بلاط يبأ نبا

 ٠٠٠١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «لضعم هدانسإ (۳)
 طسوألا يف يناربطلاو ٠٠١٠/۲ ةحام نباو ١ تاقبطلا يف دعس نبا هحربخأ )٤(

 دانسإ اذه ۱۹/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق 1٤/٦. لماكلا يف يدع نباو ۲۸۹/۳

 .ةرابجو ريثك فعضل ؛ فيعض
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بتك
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 ةدش نم هاقلي ي هللا لوسر ناك ام نيركذت امأ «كسفن ىلإ كمصحأس

 هللاو ينإ كل تلق دق ينإ :لاق مث ءاهاكبأ تح اهركذي لاز امف ؟شيعلا

 امهعم ىقلأ يلعل «ديدشلا امهشيع لثم يف امهنكراشأل تعطتسا نعل
: )0 

 يحرلا امهشيع

 “ثولغم الإ كط باطخلا نب رمع لكأ ام :لاق «نسحلا نع ٥-

 «ربصا :لوقیو «هدیب هبرضیف «رقرق اعر هنطب ناکو «هللاب قحا یتح ریعشب
 .هللاب قحلت یتح یرت ام الإ يدنع كل ام هللاوف

 اولجعت اسان نإف «تيزلا ةرارح بهذت ىقح جضنأ :لاقو «تيزب ةديصع

 .ايندلا مهتايح يف مهتابيط

 يتانسح صقنت نأ الول هديب يسفن يذلاو :لاق هبط ت رمع نع “۷ .

 :يلط باطخلا نب رمع لاق :لاق « ينوجملا نارمع يبا نع -۸

 تاقبطلا يف دعس نباو ۷۹/۷ ةبيش يبأ نباو ۲٠۲/١ دهزلا يق كرابملا نبا هجرحأ (۱)
 .امهطرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ۲١/١ كردتسملا ق مكاحلاو ۳
 .عاطقنا هيف :هلوقب يمهذلا هيلع هکر دتساو

 .اطولخم يأ :اثولغم (۲)
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 هللاو :نارمع وبأ لاق .اهلم لمح تاذ لك عضتو «تعضرأ امع ةعضرم

 اتوقت الإ هلهأو وه ماعطلا نم بيصي ناك ام

 محل هدنعو هنيا ىلع هإظ رمع لحد :لاق «ءنسحلا نع -۹
 :لاق .مهردب هنم انيرتشاف محللا ىلإ "انمرق :لاق ؟اذه ام :لاقف رضیرغ

 .ىهتشا املك لکأپ نأ افرس ءرملاب یفک ؟هتیرتشا محلا تیهتشا املک و

 هيلع هللا یلص مرم نب یسیع لاق :لاق ءرانيد نب هللا دبع نع -۰

 یلع الإ ہولکأت الو 'شيرح حلم. هولك «ريعشلا زبخب مكيلع :نیيراوحلل

 :مكل لوقأ قحب «نيملاس ايندلا نم اوجرحاو «رعشلا حوسم اوسبلاو «ةوهش

 دابع نإو «ةرحآلا ةوالح ايندلا ةرارم نإو «ةرحآلا ةرارم ايندلا ةوالح نإ

 ايندلا بحي ماع المع مكرش نإ :مكل لوقأ قحب «نيمعنتملاب اوسيل هلل

 بح ام «هلمع يت هلثم مهلك سانلا لعج عيطتسي ول «هملع ىلع اهرثؤيف
 .نوملعي ول اهنم مهدعبأو «ةرذعم اودجي نأ ايندلا ديبع ىلإ

 ءاشع الو ءادغ هل عمجي م ب هللا لوسر نا ؛ هل سنا نع -۱

 .ةعامحجلا :ففضلاو .”فضفض ىلع الإ محلو زبح نم

 .يرط يأ :ضيرغ (۱)
 .هيلإ هتوهش تدتشا :محللا ىلإ مرق (۲)

 .تتفتف اضعب هضعب كح دق هناك «شورحب يآ : شیرج (۳)

 ۱١. :مقرب هیر ماقت )٤(
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذيتو سننا ةر بك

 لوط نأ انغلب :لاق «هلاجر ضعب نع رعسم نب دمحم نع <-۳

 .قريو وفصي هب ؛ندبلا ةاكز عوجلا :لاق ءهبنم نب بهو نع ٤-

 .ريسيلا ءيشلاو ةلكألاو رمتلا هيفكي ءامرغ هيلع مكدحأ نطب

 ابأ اي :رانيد نب كلامل لحر لاق :لاق «ناميلس نب رفعج نع ٦-

 ناصرق ؛نمسلا ديرأ اذإ انأ :لاق :لاق ؟نافيغر مويلا يف كيفكي !ىحي

 .هلحأ ىلإ نمؤملا اتغلب امهف ءءاملا نم ةبرشو «نافيفح

 نم نمؤملل سيل «توقتلا الإ وه ام هللاو :لاق «نسحلا نع -۷

 .ءيش ايندلا يق معنتلا

 اهاني عوجلا ةجرد ىرأ ام :لاق «قوزرم نب هللا دبع نع -۸

 ىلع اورمت ال !سانلا رشعم اي :لاق 4فذ باطخلا نب رمع نع -۹
 ‹ تیزب هرم «نمسب هرم «محلب هرم ؛محللا مكيهشي نأ دئاوملا باحصأ

 .حلع ةرم
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 عوحلا ةلاسر : قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 هلهأ ميق لحرلا نوكي ال :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع-١٠

 .لذتبا هيبوث يأ يلابب الو «عوحلا ةروف هب دس ام ياب ال یټح

 نالحر لحد :لاق لحر ينثدح :لاق «طيشن نب ميهاربإ نع -۰۱

 لک هللا لوسر بحاص- هط يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع ىلع

 رطفأ «هللا ليبس يق هسرف سأرب اقلعتم ىسمأ دبعل ىبوط :لوقي هانعمسف
 عفرا :رقبلا لاثمأ نوثولي نيذلا "نيئاولل ليو !دراب ءامو «ةرسك ىلع

 .!هللا نوركذي ال كاذ يف !مالغ اي عض !مالغ اي

 تاهو «رثاكتلاو يايإ :لاق يف باطخلا نب رمع نع -۲

 يي الق ؛ادراب تاه «انیخس تاه «اضماح تاه «اولح تاه «تاهو

 .تامملا ق ارزوو «ةايحلا

 هللا يضر ةشئاع ىلإ ىدهأ الجر نأ ؛ ينوحلا نارمع يبأ نع - ۴

 او ا ام حلاق ءاهدپ نیب عضو الف «قارعلا نم اضرار اهنع

 نم تعبش ام هللاو :تلاقو ‹«تكبف .ماعطلا مضهي قارعلاب عنصي ءيش

 اا4 يبيح يوت ذم ماعط

 عحأ :بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «نادعم نب دلاخ نع-٤

 .هللا ىري كبلق لعل اهرعأو كسفن

 .ةمامعلا ةرادإ وهو ثوللا نم ماعطلا ناولأب مهيلع رادي نيذلا هنظأ :يبرحلا لاق )١(
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 قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 نب دحاولا دبع لاق :لاق «نازولا مساقلا نب ننصح نع - ٠٠

 «هقمرب موقت يتلا "ةقلعلا هيزجي هلل لماعلا اغإ ؟ةنطبللو نيلماعلل ام :ديز

 ل يدهم ی أ الأ ادهع هللا تدهاع :لوقي اموی هتعم و :لاق

 وأ :تلق !نيصح اي رص :لاق ؟ةديبع ابأ اي وه ام :تلق :لاق .ًادبأ

 :لاق .ينربخأف :تلق .یلب :لاق ؟ةودق نم اريح يابإ كرابحإ ىف لّمو

 ٌدتشيل ناک نإف :نيصح لاق .هاقلأ یتح ادبأ اراهن امعاط يناری الأ هتدهاع

 «هيلع ىضم تح كلذ ىبأيف ءايش لاني نأ هناوخإ هب دهجيف «ضرملا هب
 .هّللا ههر

 ضعب اعد :لاق «يدزألا عيم“ نب هللا دبع نب دمحم نع - ۲۰٦

 كلذ ي هل ليقف .هتأي ملو هيلع لتعاف «ماعط ىلإ يسنعلا ًاطيمش ءارمألا

 نطب نوي نأ يغبني ام «مهه ينيد لذب نم يلع رسيأ ةلكأ دقف :لاقف

 .هنيد نم هيلع زعأ نمؤملا

 :هلهأل بط مازح نب ميكح لاق :لاق «ةورع نب ماشه نع -۲۷

 .اذِإ الف :لاق ا ر .ءام ينوقسا

 تلكأ دق :اولاق ارم ينومعطأ :#4 د ماوعلا نب ريبزلا لاقو-۸

 .اذإ الف :لاق .ةرم مويلا

 ا اا سيح (۲)
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
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 ملعلا يق هقوف وه املاع ماع يقل :لاق «درولا نب بيهو نع -۹

 ام هيف فارسإ ال هبيصن يذلا ماعطلا اذه نع ينربحأ !هللا كمر :لاقف

 .عبشلا نودو عوجلا دس ام :لاق ؟وه

 «عبش ىلع اعبش لکأت ال :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع ٠١-

 .بلكلل كلضف قلأو

 ليربج نأ جذولافلاب انعم ام لوأ :لاق هل سابع نبا نع-١

 مهيلع ضافيو «ضرألا مه حتفت كتمأ نإ» :لاقف كب يبلا ىتأ هيلع هللا ىلص

 (؟جذولافلا امو» : يبلا لاقف «جذولافلا نولكأيل مهنإ تح ءايلدلا نم

 .ةقهش ل ينلا قهشف ءاعيج لسعلاو نمسلا نوطلخي :لاق

 4 (2) ميعتلا نع ذم ري َرلَعْسْفل مث ژل :هلوق يف ةبالق يبأ نع - ۲

 .هن ولک ایف © تلا لسعلاو نمسلا نودقعي يتمأ نم سانأ :لاق ٠[ :دکد]

 ديز نب دحاولا دبع يل لاق :لاق « ينادابعلا مصاع يبأ نع-۳

 حابصملا يف يريصوبلا لاق ۲٠۹ خويشلا مجعم يف يواديصلاو ١١١۸/۲ ةحام نبا هجرحخأ (۱)

 ىور مكاحلا لاقو ثيدحلا عضي دواد وبأ هيف لاق باهولا دبع ؛ فيعض دانسإ اذه ٤

 لاقو هب شايع نب ليعام"إ قيرط نم تاعوضوملا ق يزوجلا نبا هاور ةعوضوم ثيداحأ
 هيف تملع ام یحی نب نامثع هدانسإ نو هتاور عیج فعض م هل لص ال لطاب ثیدح اذه

 قاس ام دعب ٠٤٤/۷ بیذهتلا بيذهت يف ظفاحلا لاق .هفرعأ م ةحلط نب دمحمو احرح

 .ملعأ هللاو بصي ملف تاعوضوملا ق يزوجلا نبا ثيدحلا اذه دروأ :هقرط

 .ةلاخنلا نم ىقنت يذلا قيقدلا يأ :يقنلاب (۲)
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضاير باثك

 نكلو ءًامظلاو عوحلاب مهسفنأ هدابع بيذعت ىلإ ةحجاح هللاب ام :اموي

 «هل هسفن عوج دق ءابصان نآمظ هديس هاريل كلذ ىلإ نمؤملاب ةجاحلا

 كلذب هيطعيف «ةمحرب هيلإ رظني نأ هلعلف «هندب “بصنأو «هنيع لمهأو

 كاكف ؟ليرجلا نمثلا ام يردت لهو :لاق مث ءليزحلا نمثلا ًامظلاو عوحملا

 .رانلا نم باقرلا

 ينعي- ضرألا ةغمصو مهوعد :لاق «ملذح نب ميمت نع ٤-

 نإ مهنإف «مكتارف ءام نم اوبرشاو «مكرسك نم اولكو -ةضفلاو بهذلا

 .مكو لازأو "مک و رف اوعاطتسا

 مكنع اونض نإ !هللا دبع اي :لاق «نيديبعلا يبأ نع ٠-

 .كنيد كيلع كسمأو «رهنلا درو ءافيغر لكف «ةحفلطملاب

 ينإ هللاوف ءاورشبأ :لوقي ناك هنأ ؛بط باطخلا نب رمع نع ١-
 .ةعساولا مهاردلا ينعي :ركب وبأ لاق .تيزلاو زبخلا نم اوعبشت نأ وحرأل

 4 يبلا ايتا رافغ ينب نم نيلحر نأ ؛راسي نب ءاطع نع -۲۷

 نم بیرقب یتا مث ءائیش ثکمف ‹«یلو مث .(امعنأ امک» :لاقف «هنالأسی

 .بعتأ يأ :بصنأ )١(

 .هيصعي نأ هحوحأ :هعيطم لجرلا رفكأ (۲)

 عاف ءانخألاو نيرا امام نم يه يلا ةقاقرلاب ءارمألا مكبلع لدم اذل يأ :ةحفلطملا (۴)

 .فيغرلاب هلباق هنأل هبشأ لوألاو مهاردلا ةحفلطملاب دارأ :مهضعب لاقو .كفيغرب

-1Af - 



 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
 شش ككګگګÇÛQÃÇکQےOچگkÃlkÃkÃkHkkkkHHک

 ذنم يسفن امكل تدهجأ دقف ءامكنود» :لاقف «هئادر يف دادمأ ةثالث

 .«امكتقراف

 نوكت «نامز سانلا ىلع ٌنيتأيل :لاق «ميلس نب ناوفص نع -۸

 .هاوه هئيدو «هنطب هيف مهدحأ ةمه

 ؛ىلوألا فحْصلا يف دجأل ينإ :لاق «ينالوخلا ملسم يبأ نع -۹

 مهسابلو «مهتهآ مهنوطب ‹«فلحخ دعب نم ٌفلَح ةمألا هذه يف نوكي هنأ

 ..مهنيد

 نع "سايكألا تلغش ةرحآلا نإ :لاق «نمحرلا دبع يبأ نع-٠

 .مدآ نبا دسح نم ءادلل ةدرطم تاوهشلا كرتو عوج لا لوط

 .همه ربكأ هئطب ناك نمل اًسوب :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۲

 عمجي هنأ انغلب :لاق «دباعلا يقوكلا ركب يأ ميهب نع ٣-

 مه عضوت مث «سانلا نع لاع عيفر ناكم يف ةمايقلا موي هلل نوعوجتملا

 يف مكسفنأ هلل مُبعَحَأ ام ؛اقينه اوبرشاو ءاقينه اولك :مهل لاقيف «ةدئام

 ۳٠١۸/٦. میعن وبأو هدنم نبا هاور ۳٦۱/۰: ةباغلا دسُا يف لاق «لسرم ثیدح (۱)

 .ءالقعلا يأ :ساّيَكألا (۲)
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضاير بانك
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 .باسحلا يفل قئالخلا نإو «نوبرشيو نولكأيل مهنإف :لاق .ايندلا

 .!لقث هعبشأ نإو «فعض هعاحأ

 .اهريغ اراد سمتلا

 ضعب يف تأرق :لاق «هلاجر ضعب نع ةلاضف نب ةبيقع نع ٠-

 .عوحلا لوط نم لضفأ ءيشب موق هللا لماع ام :بتكلا

 يشاقرلا ديزي عوح :لاق «يطيقللا ىسوم نب قلاخلا دبع نع -۲۷

 ناکو .هنول ریغتو «هندب كهنو «همسحج لبذ یتح اماع نیتس هلل هسفن

 .ةليح ىلع هل ردقأ امف ينطب ينبلغ :لوقي

 نأ ينغلب هنإ :رانيد نب كلامل تلق :لاق «يملحلا ناورم نع -۸

 تمعط ام دامرلا ينأزجأ ول :لاق ؟اهنم بيصت ال بهذتو ءيحب ةرمثلا

 .يبر يب عنصي ام ملعأ یتح هریغ

 هترضح ال - لاق «رانيد نب كلام نع ناميلس نب رفعج نع -۹

 هركأو ةايحلا بحأ ال ينأ يلق نم ملعت نأ وحرأ ينإ مهللا :لاق -ةافولا

 .يحرف الو ينطب لحأ نم توملا
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 جذولاف رانيد نب كلام ىلإ مدق :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ٠-

 .هيقوذت ال يأ ؟شح :هسفنل لاقف

 ةرارم ايندلا ةوالح :بتكلا ضعب يق تأرق :لاق «بهو نع -۱

 يرو «ةرحخآلا ير ايندلا امظو «ةرحآلا ةوالح ايندلا ةرارمو «ةرحآلا

 عوح ايندلا عبشو «ةرحآلا عبش ايندلا عوحو «ةرحآلا ًامظ ايندلا

 مدق نمو «ةرحآلا نزح ايندلا حرفو «ةرحآلا حرف ايندلا نزحو «ةرحآلا

 .هرخآب رمألاو هات اغیش

 ت ساع نبال طاح یی انک :لاق «دايز يبا كردم نع - ۳۲

 كدنع :هلظ نسحلا لاقف :لاق «ناتسبلاب افاطأف لڪ نيسحو نسح ءاجف

 تاقاطو «زبخو لخجب هتيتأف :لاق «ناملخغلا ماعط :لاق ؟كردم اب ءادغ

 -هبيط ماعطلا ريثك ناك- هماعطب يتأ مث «لكأف :لاق «شيرح حلمو «لقب

 :لاق «لكأي ملو ءاولكأف :لاق «ناتسبلا ناملغ عمجا !كردم اي :يل لاقف

 .اذه نم يدنع ىهشأ ناك كاذ :لاق ؟هل تلقف

 ىلع ينزاملا مركلا دبع لمعتسا :لاق «ملسأ نب ءالعلا نع -۴

 «لزتعا دق خيش ةكبشلابو «هيقن امه ةرفس لعجو «ةكبشلا لزاف «نيرحبلا

 ءرغبلا ىتأ م «لكأف «تارمت اهيف ةفحصب ةأرما هتتأ مث «ىلص مث نذأف ماقف

 دق :لاقف ءانترفس رضحا نأ ممركلا دبع هيلإ لسرأف «برشف اولد لشتتاف

 .اهلثم ىلإ ينيفكي ام تذحأ
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 هماعط ىلإ الجر اعد نسحلا نأ ؛يحمجلا مالس نب دمحم نع ٤-

 !هللا ناحبس اي :نسحلا لاقف .دوعأ نأ ردقأ تسلو «تلكأ دق :لاقف

 .!؟دوعي نأ عيطتسي ال تح نمؤملا لكأي وأ

 :لاق «يرطنقلا دواد نب دمحم ينثدح :ايندلا يأ نبا لاق -

 كلذ مهثدح :لاقف «خيش ىلع ةكم ئرقملا نمهحرلا دبع وبأ انب فقو

 مهماعطل نإف «كولملا ماعط اورذحا» :لاق «هدنسأ اثيدح انثدحف «ثيدحلا

 .(هبلق سكن هلكأ نم «لاجدلا ماعط ةنتفك ةنتف

 ام هيفكي «نيقيلا يف بلقتي نمؤملا نإ :لاق «نسحلا نع ٦-

 .ءاملا نم ةبرشلاو «رمتلا نم فكلا ؛ةزينعلا ىفكي

 ولو «هب تعنق ام ايندلا نم كيفكي :لاق «ينزملا ركب نع -۳۷

 ؟ء يش ايندلا نم كل حتفنا املکو اب لظو عام ةبرشو رمت فك

 ۰ .احاتفم هل كسفن تدادزا

 ٦۹/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأ جرخأو «مسي م نم هدانسإ فو «ظفللا اذهب هجرخأ نم دحأ م (۱)

 ماعط لثم يدعب يئارمأ ماعط نإ :ناملسل ك هللا لوسر لاق :لاق يروشلا نايفس نع
 .لضعم ثيدح وهو .هبلق بلقنا لجرلا هلكأ اذإ لاجدلا

 .ةلالث وأ نيدومع ىلع نوكي فوص وأ ربو وأ رعش نم تيب :ءابخلا (۲)
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 عوجلا ةلاسر قلخلا ببنهتو صفنلا ةضاير بانك

 تلقف «”ةيبظب اعدف ءءام نم زوکو حدق هدنعو اسلاح هتدجوو «هنود

 رسكف « متاح اهيلع اذإف ءارهوح يلإ جرخي تح يننمأ دقل :يسفن يق

 ملف «يناقسو «هنم برشف «حدقلا يق بصف «قيوس اهيف اذإف «متاخلا
 نم رثكأ قارعلا ماعطو «قارعلاب اذه عنصت !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «ربصأ

 نم هيف عنصيف ىنفي نأ هركأو «ينيفكي ام ردق يرتشأ اغنإ :لاق ؟كلذ

 نأ هركأ انأو «كلذل يظفح اغنإو «هيلع الخب هيلع متحأ م ينإف «هريغ

 .ابيط الإ ينطب لحدأ
 طبرأل ينإو لل هللا لوسر عم ينتيأر دقل :لاق هل يلع نع -۹

 يطب ىلع حوجا نم رجحلا

 ىلع تلحد :لاق «معشحخ نم لحجر نع فاحجلا يبأ نع ئ
 .القبو الخو ازبخ نالکأپ امو ا نیسحو نسح

 ابأ اوتث أ :تلاقف «موثاک مآ لع تلد :لاق «حلاص يبا نع ۱

 .بوبح اهیف ةقرع ينوتاف «مامطب اص

 .رعش هيلع ریغص بارح (۱)
 ريغ حيحصلا لاحر نيتياورلا لاجرو ٠١۹/١ دمحأ هاور :۱۲۳/۹ عمحا يف يمشيملا لاق (۲)

 نم بعك نب دمحم عامس يف فلتخا نكلو ثيدحلا نسح وهو يعخنلا هللا دبع نب كيرش
 بعك نب دمحم عام ققحنأ ال :لاقو ٠١۷/۲ ةراتحخملا يف ءايضلا هجرحخأو .ملعأ هللاو يلع

 :لاق بلاط يبا نب يلع عم“ نم ينڻدح لاق بعک نب دمحم نع دايز نب ديزي نع «يلع نم
 .هعاطقنال فيعض هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .ثیدحلا اعئاح يتيب نم تجرح
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 .ةریزح انيلإ مدقف ضا موي هوص هڪ بلاط

 يح نب نسحلا ىهتشا :لاق «ئرقملا سيردإ نب ناميلس نع - ۳

 هب رمأو «هدي تبرطضاف «ةكمسلا ةرس ىلإ هديب برض هب يأ املف ءاكم

 تبرض امل تركذ ينإ :لاقف «كلذ يق هل ليقف .ائيش هنم لكأي ملو «عفرف

 .هقوذأ نأ ردقأ ملف ءهنطب ناسنإلا نم نني ام لوأ نأ ءاهنطب ىلإ يديب

 دق كنإ :يميلسلا ءاطعل تلق :لاق «يرملا حاص نع ٤-

 هنم برشف «اقيوس هل تعنصف :لاق ؟اقيوس كل انعنص ولف «تفعض

 ؟هانفلكتو قيوسلا كل انعنص :تلقف «برشي ال امايأ ثكم مث ءاعيش

 .هغسأ مل رانلا تركذ اذإ ينإ !رشب ابًأ اي :لاقف

 ىسيعل لحر لاق :لاق «يرمعلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نع ٥-

 .؟وه نيأ نم كزبخ رظنا :لاق .ينصوأ ي

 الأ كيلع الو «كمعطم بطُأ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع ٤٩-

 .راهنلا موصتو ليللا نم موقت

 لحدي يذلا زبخلا اورظنا :لاق داور يبأ نب زيزعلا دبع نع - ۲۷

 هلیبس نيا نم مکنوطب

 .ةلاخنلا ةلالب نم ةقرم وأ ةديصع محل البو «محلب ةديصع هبش :ةزيزخلا )١(
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سنا ةضاير باتك

 :لوقي يلوحخملا رفعح ابأ تعم :لاق «ميكح نب تلصلا نع -۸

 ىلإ تعرسأو «هتعمد تلطهو «هبلق قرو «هندب افص دبعلا عاح اذإ

 رثآ نمل ةءوس :لاق مث ءامرك ايندلا يف شاعو «هحراوحو “"هراوطأ ةعاطلا

 ضعب ةرم يناعد :لوقي هتعم“و :لاق .ةءوس مث «ةءوس «هنيد ىلع هنطب

 .هذه يترم كبلك ينع فك :تلقف «ينطب تملكف «ماعط ىلإ يباحصأ

 «هنايتإ ىلإ يسفن ينتعدف «ىرحأ ةرم رحخآ يناعدو :لاق ‹تلعفف :لاق

 كلذ ةذل نم نيدحت له «تضم يتلا ةرملا ةلرامب ةرملا هذه يلعحا :تلقف
 مت :لاق .تنكسو تأده ىتح اهللعأ لزأ ملف :لاق ؟تلعف تنك ول ایش

 «ةوحألا قح :ناقح كيلع هلو «كوحأ اذه :تلاقف ءاضيأ يل خأ يناعد

 !كحيو :تلقف «هتوحأل مودأو هللا ىلإ كل رال برأ وهن هتثا «ةباحإلا قحو

 تطبتغا ةمايقلا تدرو دق ول هّللاوف «كتبحع .لاصتالل ينأتلا كنع يعد

 ‹«تبأو يلع هللاو تحمجف :لاق .تاوهشلا كرتو معطلا ةلقب هللا ءاش نإ

 :لاق «كيحأ ىلإ ضهنا «ينلتقتس الإ كارأ امف كبأد اذه ناك نإ :تلاقو

 نم اوغرف دقو موقلا تيتأف «يهحو ىلع رجأ ينأكو هللاو تضهنف
 «يل فلكتيل ضهنو « هللا كمحر دعقا :ماعطلا بحاص لاقف «مهماعط

 «تمقو ريخب توعد مت :لاق ءاغيش انهه مويلا معطأ ال هللاو «دعقا :تلقف
 ام كل ءيهي مل يذلا هللا دمحلا !كفنأ هللا مغرأ :تحجرح امل اه تلققف

 .لاحلا :روطلا )١(
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 موقلا لكأي ء«ركفت تسلح ذإ !هللاو لحأ :تلاقف :لاق .تدرأ

 «ارکفم الإ نمؤملا نوکي نأ يغبني فيكو !كليو :تلق .نوفرصنيو

 ام بلكلا ودعلا غلبي ام «كئادعأ نمو كنم «هئادعأ نم ارذح «افئاح

 :لوقي يلوخملا رفعج ابأ تعم :لاق «ميكح نب تلصلا نع -۹

 نم ديعب «ريخلا نم بيرق «ناطيشلا نم ديعب ك هللا نم بيرق عئاح لا بلقلا

 نم ديعب «ةفلألا نم بيرق «تاعيسلا نم ديعب «تانسحلا نم بيرق «رشلا
 ركذلا سلاح رم اذإ :لاق ؟ةفآلا نم ديعب ةفلألا نم بيرق ام :تلق «ةفآلا

 .اهنم بره ةفآلا يهو ءوسلا سلاجع رم اذإو «مهيلإ سلجف اهلهأ فلأ

 ل دواد خبطم يف معطي ناك :لاق «يريرحلا بعك يبأ نع ٠-

 .هديب هحباعي '”صوح نم ریعشلا زبخ وه لكأيو «يقنلا نم ىدك نوعبس

 اهعيبيف ”فافقلا لمعي هي دواد ناك :لاق «ةيرهازلا يبأ نع ٠١-

 .اهنث نم لكأيو

 لاقف «نيصح ابأ انيتأ :لاق «لجر نع ديعس نب كرابم نع -۲

 «هضعب لكأ دق قبط ىلع فيغرب هيلإ تشعبف .كدنع ام انتئا :هتأرمال

 .اهلکاش امو ليحرانلاو لحخنلاو لقملا قرو :صوخلاو .يقنلا زبخلا

 .ةفق عج :فافقلا (۲)
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 عوحلا ةلاسر : قلخلا بيذهتو سفنلا ةشاير بانك

 .هريغ ءيش اندنع حبصأ ام هللاوف ءاذه نم اوبيصأ :مه لاقف .“ ٠ قرعو

 ةيشع هتيتأف «ةلكأ عبس يف الإ لكأي ال .ناكو «نيدباعلا نم ناكو «ديرص

 رثکا اندنع ناک ولف ءاهلک :لاقف «تارمت عبرأ يلإ جرحأف «هيلع ملسأل

 .اهب كانال اهنم

e. sd i . 2 .هللاوف ءاذه لك :لاقف «زبخ اهعم سيل نوتيز ' ةجحركس يلإ جرحأف  

 ىلإ لحر ءاح :لاق «يئراحلا باهولا دبع نب دمحم نع ٥-

 «اریمح الإ هيف دج ملف «هلرنم ىلإ لحدف «هلأسي اص نب نسحلا

 .هيلإ هعفدف «هجرحأف

 لوط يف نيدباعلا ذذلت :لاقي ناك :لاق «يريمنلا دايز نع ١-

 .دجهتلا لوط يت مهنيعأ ةرقو ءًامظلاو عوجلا

 .نيدباعلا لقعم مايصلا :لاق «يليقعلا لیدب نع -۷

 .عبشي ىقح ناطيشلا هبرقف طق بلق عاح ام هللاو :لاق «رضم نع -۸

 .ةبيط ةقيقر موحل هيلع يقبو محللا مظعم هنع ذحأ مظعلا :قرعلا (1)

 .مدألا نم ليلقلا ءيشلا هيف لك ؤي ريغص ءانإ :ةجركس (۲)

 .ارمتخم انيجع يأ :اريمحخ (۳)
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سقنلا ةضاينر بانك

IA SE TOE 

 نب رمعل سدقملا تيب مجع بحاص عنص :لاق « ينابيشلا نع -۹

 !كلير :لاقف !نينمؤملا ريم | اب اذه لکو اذكه سيل :هل لاقف «یرحألا

 .مويلا دعب اذه لكأي نسحب ءيجج نم

 يف جاسو نب ةبقع ناك :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٠-

 :لاقو «ىکبف ءانول نوعضيو انول نوعفري اولعجف «ماعطلاب يتأف «سرع
 نم الإ لكأي ال لعحو .اهرخآ ىلع اذه نوفاخي ةمألا هذه ردص تكر دأ

 .دحاو نول

 املف «لوألا قاقرلاب هوتأف «هموق راز هنأ ؛ههظ ةريره يبأ نع ١-

 لک هللا لوسر یر ام :لاقف ؟كیکبی ام !ةریره ابا ای :هل لیقف «یکب هآر

 .يندلا قراف یتح هنیعب اذه

 لع هللا لوسر لكأ ام :لاق بط كلام نب سنأ نع ةداتق نع - ۲

 اوناک ءيش يأ ىلعف :تلق .ققرم هل زبحخ الو «ةحج ركس الو «ناوخ ىلع

 ."ةرفس ىلع :لاق ؟نولکأي

 حابصملا يف يريصوبلا لاق ۳٦٤/١١. دنسملا يق ىلعي وبأو ٠٠١۸/۲ ةحام نبا هجرحأ )١(

 يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع نب نامثع همساو ءاطع نبا فعضل ؛ فيعض دانسإ ٤

 ظفلو :تلق .هريغو ۲۳٦۹/۰ هحیحص یف يراحخبلا هاور سنأ ثيدح نم دهاش هلو

 .قيقرلا طسبنملا زبخلا :قاقرلا .تام تح اققرم ازبح لكأ امو :سنأ ثيدح

 ‹هيلع لك ۇي يذلا :ناوخلا ۲٠٠۹/۰ هحیحص يف يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )۲(
 ھب
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذونو صفنلا ةشاير بالك

 هباحصأو هب سابع نبال تعنص :لاق ‹ريبج نب ديعس نع - ۳

 انل عنصاف « برع موق انإ !ديعس اي يل لاقف ‹صيبخلاو ماعطلا نم اناولأ

 لحد كنا الولو ‹ سيحل ا ةصبحخألا هذه ناکمو «ديرثلا ناولألا هذه ناکم

 .كل تلق ام تيبلا له انم

 هلو نافع نب نامثع ناک :لاق «ملسم نب لیبحرش نع ٤-

 .تيزلاو لخلا لكأيف هتيب لحديو «ءارمألا اعط سانلل عنصي

 هلط ناملس ىلع يل بحاصو انأ تلحخد :لاق «قيقش نع ٥-

 فلكتلا نع اناهن ي هللا لوسر نأ الول :لاقو ءاحلمو ازبح انيلإ برقف

 ىلإ ةرهطم ثعبف ؟رتعس انحلم يق ناك ول :يحاص لاقف .مكل انفلكتل

 . 7 تعب هءاجف «اهنهرف «لاقبلا

 دباعلا سمهك ىلع تلحد :لاق «ميهاربإ نب قاحسإ نع ٦-

 هللاو «مكيحأ نم دهجلا اذه :لاقف ءارمح ةرسب ةرشع ىدحإ انيلإ مدقف

 .ناعتسملا

 ةئام اهنع هللا يضر ةشئاع يلإ تلسرأ :لاق «مساقلا نع -۷

 .كنبا ناتخ ىلع موقلا اهب معطأ :تلاقف «مهرد

r. 

 .مدألا نم ليلقلا ءيشلا هيف لك ؤي ريغص ءانإ :ةحركس «برعم

 )١( دمحأ هجرحأ ٠٤١/١ دهرلا يف كرابملا نباو ١/٤۹۳ ريبکلا يق يناربطلاو ۲٠٠١/٦

 طسوألاو ٤/١ ٠١ مكاحلاو ٠١١/٤ .يهذلا هيلع هرقأو هححصو
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذونو صفنلا ةضاير بانك

 لاقف «رانيد ةئام يص ناتح ىلع قفنأ ايصو نأ ؛مساقلا نع -۸

 .لاملا رئاس نمضيو «اهحلصي امو روزح :حيرش

 يقأف «بارشلا هل باطخلا نب رمع ىهتشا :لاق «تباث نع -۹

 بهذتف ءاهبرشأ :لوقيو «هفك يف ءانإلا ريدي لعجف «لسع ةبرشب

 .الجر لوان مث ءاهتعبت یقبتو اهتوالح

 4 ميعتلا نع ذمو لَكُم مث :هللا دبع نب ركب نع -۰

 اذك نالف تيب يف اهبرشي ةبرشلا نع لأسي تح «لأسيل هنإ :لاق [« :راكتلإ]

 .اذکو

 رمف «ةليل تاذ ل هللا لوسر جرح :لاق يظ د بيسع يبا نع 1

 رمعب رم مث «هيلإ جرخف «هاعدف ركب يبأب رمو «هيلإ تحجرحف « يناعدف يب

 بحاصل لاقف «راصنألا ضعبل اطئاح لحد تح قلطناف «هيلإ ج رخف «هاعدف

 هباحصأو ل هللا لوسر لكأف «هعضوف قذعب ءاجف .(ارسب انمعطأ» :طئاحلا

 رمع ذحأف « (ةمايقلا موي ميعنلا اذه نع نلأستل» :لاقف «برشف دراب ءام. اعد مث

 نولوؤسمل انإ !هللا لوسر اي :ليق «رسبلا رثانت ىح ضرألا هب برضف «قذعلا
 ةرسكو «كتروع اهب فكت ةقرخ :ةئالث نم الإ «معن» :لاق ؟ةمايقلا موي اذه نع

 .'«رقلاو رخلا نم هيف لخدت تیبو «كتعوج اهب دست

 هلاحرو ۸١/١ دمحأ هاور ۲٦۷/٠١: عمحملا يف يمتيملاو ۷۷/٤ بيغرتلا ق يرذنملا لاق )١(

 ٠٤٤/٤. بعشلا يف يقهيبلا ۲۸/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرحأ امك .تاقث
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر بانك

 دف هظ ركب يبأ ىلع انلخد :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع -۲

 من «هعم انلكأو لكأف «خبطف ءانل تبلحف «ةاشب رمأف .دحوي ملف «ماعطب

 .ًاضوتي ملو یلص

 دعس نب لهس ىلإ رصعلا نم تفرصنا :لاق «مزاح يبأ نع -۳

 هل ام :لاق .هرطف تاه :همالغل تلق یسمأ املف -امئاص ناکو-

 نم خيش :لوقأو «هبسأ تلعجف :لاق .رمت الو :لاق «رمتف :تلق .رطف

 امف هتنازحخ مويلا حتف ؟ينذ امو :لاق !؟هتعيض لي هللا لوسر باحصأ

 .همسق الإ ةريعش الو ةرب اهيف كرت

 هللا يضر ةشئاع تسمأ :لاق مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع ٠٤-

 ‹فيغرب هل ترمأف «لئاس ءاجف «نافيغر الإ اهدنع سیلو ةمئاص اهنع

 يرظنا :تلاقف ءاهتالوم تبأف «رحآلا فيغرلاب هل ترمأف رحآ ءاح م
 نم :تلاقف «بابلا برضي براض اذإ تسمأ املف «نيرطفت ام ىلع

 لحدف «هيلحدأف اكو لم ناك نإ :ةشئاع تلاق «نالف لوسر :اولاق ؟اذه

 :ةشئاع امه تلاقف «زبخلا نم اهلفك اهيلع ةيوشم ةاش لمح دق وه اذإف

 اعيش اهنم يل اودهأ اوناك ام هللاو ال «كفيغر نم ريح اذه اهلفك

 رضح نم ينثدح :لاق «يظاحولا مالس نب هللا دبع يبأ نع -

 ءاهريدي ةمقل كولي وه اذإف -هعم ىدغتي. هنباو- ةفيلخلا ديزي نب ديلولا

 .كنانسأ ىلع اهنم دشأ كتدعم ىلع اهنإف اهقلأ !كحيو :لاقف
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيولو صقنلا ةضاير باتك

 بطلا لهأ نم لاحر عمتحا :لاق «بيبح نب ةرمض نع ۰ ۷١-

 مهنم لحجر لك لاقف ؟ةدعملا ءاود سأر ام :ممأسف «كولملا نم كلم دنع

 دق :لاق ؟تنأ لوقت ام :هل لاق ءاوغرف املف «تکاس لحرو «الوق

 ال :ءايشأ ةئالث كلذ كالم نكلو «عفنلا ضعب عفنت دق اهلك ءايشأ اوركذ

 «هحجاضنإ معنت تح امحل نلكأت الو «هيهتشت تنأو الإ ادبأ اماعط نلكأت

 اهنم ةدعملا ىلع نوكت ال تح «اديدش اغضم اهغضمت تح ةمقل نعلتبت الو

 .ةنوۇم

 يرتشي يروثلا نايفس تيأر :لاق «يرحخ نب ورمع نع -۷
 .ةكمب امحل قناد فصنب

 عضي ناك يروثلا نايفس نأ ينغلب :لاق «يعمصألا نع -۸

 هءاح اذإف « فيغر فصن هاطعأ لئاس ءاح اذإف «نيفيغر هءاشعو هءادغ

 .مکعس وي هللا :لاق «كلذ دعب رحآ

 ىلع سلجيل لحرلا ناك نإ :لاق «ءالعلا نب ورمع يبأ نع -۹

 مکنکل ءال :لاق ؟هردق ىلع :لجر هل لاقف «هلهأو هناریحل فرغیف «هردق

 .ءاملا نوقست ال

 مأ بط يلع جوزت امل :لاق «هيبأ نع كيرش نب هللا دبع نع ٠-

 «ةوسن اهاتأ «عباسلا مويلا ناك املف «ةعبس اهدنع ماقأ «مزاح تنب نينبلا

 .ابنع هب نه رتشا :لاقف ءامرد اربنق هڪ يلع ىطعأف
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک

 رهشلا دمحم لآ يتأي ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 , نوزبتخي امو رهشلاو رهشلاو

 هللا ىلإ ءايبنألا نم يبن اكش :لاق «قارولا رطم نع -۴۳

 .نيللاب محللا خبطا نأ ؛هيلإ هللا ىحوأف «فعضلا ىلاعتو [هناحبس]
Aيأ اذإ لک هللا لوسر ناک :تلاق ءاهنع هلا يضر ةشلاع نع ٤ 

 "(ناتکر ب وأ ةكرب ؟تيبلا يف مک)» :لاق « نبللاب

 هڪ نافع نب نامثع ناک :لاق «ملسم نب لیبحرش نع -

 تيزلاو لخلا لكأيف هتيب لخديو «ءارمألا ماعط سانلل عنصي

 محعملا يف يليعامإلاو ۳٠/۲ دهزلا يف مصاع يبأ نباو ۹٩٤/٦-۲٠۷ دمحأ هجرحا (۱)
 ٠٠١/۸. طسوألا يف يناريطلاو ۱۳۲/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۳۹/۱

 نب رفعحو ةيبسارلا ماس مأو ١٠١۹/۲ ةجام نبا هاور ۲۳/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق (۲)

 دواد وبا هاور «تاقث دانسإلا لاجر يقابو قیثوتب الو حرب ال امهیف ملکت نم را م درب
 مك :لحرل لل هللا لوسر لاق ظفلب هب درب نب رفعج نع ۲۲۰/۱ هدنسم یف يسلايطلا
 نم ٠٤١/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو .نيتاش وأ ةاش ينعي ؟ةكرب نم كتيب يف
 حرش يف يطويسلا لاق ٠٠۲/٠١ - ٠١/١. لامكلآ بيذهت رظنا .اضيأ ةشئاع ثيدح
 ناتكرب لاق وأ ةكرب لاق امإ يأ كشلل :وأ .ناتكرب وأ ةكرب ۱۳۸/١: ةحام نبا
 .عبشلاو يرلا ناتكر لاو
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 دلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

LTO SE OA OT TON TTT ATA CRT O AT 

 ىفكي ام هيفكي «نيقيلاب بلقتي نمؤملا نإ :لاق ‹«نسحلا نع ٦-

 .ءاملل نم ةبرشلاو «رمتلا نم فكلا :ةرينعلا

 تدرث اذإ تناك اهنأ ؛اهنع هللا يضر ءامسأ نع ةورع نع -۷

 مظعأ هنإ» :لوقي لي هللا لوسر تعم :لوقتو «هتروف بهذت تح هتطغ

 .«ةكربلل

 .ةفغرأ ةعبرأو ةرقب سأرب ملوأ لئاو ابأ نأ ؛نيزر يأ نع -۸

 اكم ىهتشا هلظ رمع نب هللا دبع نأ ؛نيريس نب سنا نع -۹

 زبح هل لعجو «هل يوش دق ةنيدملا نم لايمأ سأر ىلع هب يتأف ءايرط

 ىلإ هب اوبهذا :لاقف «هيف رظني لعجف «ناوخ ىلع هراطف دنع هب يتأف «قاقر

 یماتی ىلإ هب بهذن مث كتوهش هنم ذح :هتبحاص تلاقف .نالف ينب ىماتي

 مهتوهش هنم اوذحأ اذإ هنإف «نالف ينب ىماتي ىلإ هب اوبهذا :لاق «نالف ينب

 .كلذ لثم امه لوقي كلذ لكف «هيلع تدرف .توهش هنم تذحأ دقف

 دق امحل هدي ىف ىأر هبط رمع نأ ؛ 4ظ هللا دبع نب رباح نع -۰

 ‹«يسفنل هتيرتشا ام !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «ةردلاب هالعف «مهردب هارتشا

 .هک ر تف .هل هتیرت رتشاف يلهأ ضعب  ىهتشا اغإ

 اذه :لاقو ٤‰ مکاحلاو يناربطلاو 1.۰/۲ يمرادلاو ٠٠١/٦ دمحأ هحرحخا (۱)

 هححص و .يهذلا هيلع هقفاوو .هاجرخج ملو دهاوشلا يق ملسم طرش ىلع حیحص ثیدح

 .۷/۱۲ نابح نبا
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 انمقف «ةميلو ىلإ نسحلا يعد :لاق دمحم يبأ نكس نع-١

 ماعطب اوؤاحج دق مهنإ :هل ليقف «ةكربلاب اعدو معطو موقلا معطف «هعم

 .فرس ماعطلا يف سيل :لاق «اذكو اذك

 ةلس هيلإ تيدهأف «نسحلا دنع انك :لاق «ديبع نب سنوي نع -۲

 هلجرب لاقف «هنم نسحأ ناك اركس ري ملف «ةلسلا حتفف «ركس نم

 .اولک ینعی ءاومضها

 ذنم اكمس رانيد نب كلام ىهتشا :لاق «يعطقلا مزح نع -۴

 ءرهد ذنم كمسلا يهتشأل ينإ :هناوخإ نم لحرل لاقف «ليوط نامز

 !كلام اي :لاق مث «هسفن ةيحلب ذحأ مث هيلإ رظنف «هب ىتأ مث «هل هأيهف

 اذه لمعلا سعب ؟هتبكر ايش تدرأ املك و ؟هتلک ایش تیهتشا املک

 .!كلام اذه حبقأ ام !كل ةءوس !كلام اي

 عارك هعمو رانيد نب كلام تيأر :لاق «ىجحي يبأ رذنملا نع ٤-

 خيش ىلع رم تح «ةعاس دعب ةعاس همشي وهف :لاق «خبطت يتلا هذه نم

 هسأر ىلع هءاسك عضو مث «رادح لاب هدي حسم مث «عاركلا هلوانف « یلتبم

 ايش مويلا ىب يأ نم تيأر دقل :هل تلقف «هل اقيدص تيقلف «قلطناو
 ذنم هيهتشي ناک هنأ كربحأ :لاق ءاذكو اذك :تلق ؟وه امو :لاق !ابيجع

 .هب قدصتف «هلكأي نأ هسفن بطت ملف «لیوط نامز

 :لاق -رانيد نب كلام ءاسلج نم- ميهاربإ يبأ نامثع نع ٥-

 ۰۹ ۔



 عوحلا ةلاسر قلخلا بينتو صشنلا ةر بلك

 بئار نبلب انيل افيغر يهتشأل ينإ :هناوخإ نم لحرل لوقي اكلام تعم”
 نيعبرأ ذنم كتيهتشا :لاق مث ءامهيلإ رظني لعجف «هب ءاجف قلطناف :لاق

 .لکأی نا یبأو .ينع هعفرا ؟نآلا ينبلغت نأ ديرتفأ «كتبلغف ةنس

 يل لاق :تلاق «يمأ ينتثدح :لاق «زيزعلا دبع نب دمحم نع ٦١-

 نيب هتعضوف «هرطفل هتأيهف :تلاق «نيخث زبخب انبل يهتشأ :اموي كوبأ

 هدبع :كوبأ لوقي :تلاق ؟يفولا ءيلملا ضرقي نم :لوقي لئاس اذإو «هيدي

 اهيف ام اهعفدف ءاهب جرخف «ةفحصلا ذحأ مث :تلاق «تانسحلا نم مدعملا

 ةرسكب كيتآ الأ :رحسلا يف هل تلقف «ايواط هتليل تابو «لئاسلا ىلإ

 .ةجاح نم كلذ ىلإ دحأ ام ءال :لاق ؟ادغ كباص اهب ميقت

 دواد لهأ نم ةأرما نأ ؛انل بحاص ينثدح :لاق «ةصيبق نع -۷

 هراطفإ نيح هيلإ اهب تثعب مث «نمسب ةديرث يئاطلا دوادل تعنص يئاطلا

 ‹«ةعصقلاب هتيتأف :ةيراجلا تلاق «عاضر مهنيبو اهنيب ناكو ءاهه ةيراج عم

 «لئاس ءاجف ءاهنم لكأيل ًايهتف :تلاق «ةرجحلا ق هيدي نيب اهتعضوف

 ققح بابلا ىلع هعم سلحو «هيلإ اهعفدف «هيلإ ماقف «بابلا ىلع فقوف

 «هيدي نيب ناك رمت ىلإ دمع مث «ةعصقلا لسغف «لحد مث :لاق ءاهلكأ

 « ىلإ هعفدو ةعصقلا يف هعضوف «هئاشعل هدعأ ناك هنأ تننظ :ةيراجلا تلاق

 عفدو «هب هانثج ام لئاسلا ىلإ عفد :ةيراحلا تلاق «مالسلا اهئرقأ :لاقو
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر باتك

 :ةصيبق :لاق !ايواط الإ تاب ام هنظأو :تلاق ءهيلع رطفي نأ دارأ ام انيلإ

 .ادج لحن دق هارا تنک

 «ةأرما همدخت تناك يئاطلا دواد نأ ؛ةفينح يبأ نب دا نع -۸

 هل تحخبطف :لاق .تددو :لاق ؟هلکأتف امد كل تحخبط ول :هل تلاق

 «مهاح ىلع :تلاق ؟نالف ينب ماتيأ لعف ام :اه لاقف «هب تءاجو «امسد

 .اذكو اذك ذنم امدأ لكأت مل تنا «كتيدف :تلاق .مهيلإ هب يبهذا :لاق

 يف ناك هتلكأ اذإو ءاروحدم هللا دنع انل ناك هولكأ اذإ اذه نإ :لاق

 ."”شحملا

 هيلعو يئاطلا دواد ىلع تلحد :لاق «ةفينح يبأ نب دامه نع - 4

 ازوح تیهتشا مث ‹كتمعطأف ازوح ت تیهتشا :لوقي هتعمسف «ققش بایث

 هدحو وه اذإف «تلحدو هيلع تملسف :لاق .ادبأ هنیلکأت الا تيلآ ءارعتو

 .هسفن بتاعي
 ةكع ةصمحخم انتباصا :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع ٠-

 .هلكاف ءاملاب نيطلا لبأ امايأ تثكمف

 .لزملا :لوحتلا )١(
(Y۲)ةحجاحلا ءاضق عضوم :شحلا . 

 .ةعاخي يأ :ةصمخم )۳(
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 عوحلا ةئاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضايور باك

 ماعطلا يك رت يف رجؤأ ي نارا ام :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع ۳۰۱

 .هيهتشأ ال ينأ بارشلاو بيطلاو

 ام :مهدأ نب ميهارباإل تلق :لاق «يرازفلا قاحسإ يبأ نع -۲

 .ةجاح هيلإ يو هعدأ ام :لاق

 اي :لاق ‹«يشاقرلا ديزي ىلع تلحد :لاق «ثعشأ نع -۳

 ينقبس : :لوقي لعجف لاق .ًامظلا مث «درابلا ءاملا ىلع يكبن لاعت !ثعشأ

 .ةنس نيعبرأو نيتنثا ماص دقو :لاق !هافملاو «يب عطقو نودباعلا

 ىلإ يشاقرلا ديزي بتك :لاق «تارفلا يبأ نب سنوي نع ٤ ٠-

 :لاق «لبقأف امئاق تنك نإو «مقف ادعاق تنك نإ :ينادحلا ثعشأ

 ؟كيلإ تلسرأ مل يردتأ :لاق «هيلع تلحد املف « هتيتأف ءارامح تبكر ف

 ةمايقلا موي درابلا ءاملا ىلع مويلا يكبنل كيلإ تلسرأ اغنإ :لاق ءال :تلق

 ال :لوقي مهيلع موقي ميق ليئارسإ ينبل ناك :لاق «نوع نع ٠-

 .اليلق متيلص اريثك متمن نإو «اريثك متم اريثك متلكأ نإ مكنإف ءاريثك اولكأت

 لحد ققح يو هللا لوسر عم تجرح :لاق هط رمع نبا نع ح٦

 !رمع نبا اي» :لاقف ‹«لكأيو رمتلا نم طقتلي لعجف « راصنألا ناطيح ضعب

 اذهو «هيهتشأ ينكل» :لاق .هيهتشأ ال !هللا لوسر اي :تلق (؟لكأت ال كل ام

 لثم يناطعأف يبر توعدل تئش ولو «هدجأ ملو اماعط قذأ مل ذم ةعبار حبص
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 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
EE TE FT FARR SERTE ENED GONE 

 قزر نوئبخي موق يف تبيقب اذإ !رمع نبا اي كب فيكف «رصيقو ىرسك

 لمحت ل ةکآد نس نيأڪو ۾ :تلزن یتح انخرب ام هللاوف :لاق «(مهتسس

 لاقق .٠[. بردا 4 ميلا عيل رهو مكاو اهقزر هلآ اقر
 عابئاب الو ءايندلا راكب ينرُمأي مل ىلاعتو كرابت هللا نإ» : هللا لوسر

 ال ينإو الأ ءهللا ديب ةايلا ناف ؛ةيقاب ةايح هب ديري ايند زنك نمف «تاوهشلا
 .«دغل اقزر ًابخأ الو ءًاهرد الو ًارانيد زنكأ

 تواس ام يهتشأ ام لك لكآ تنك ول :لاق «دهاحم نع -۷
CD ag > 

 هفشسح ۰

 ناك مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس نأ ؛ىخبسلا دقرف نع -۸
 a ٤ | م ر
 .ريعشلا زبخ وه لكأيو « ىراوحلا سانلا معطي

 ىلع اعبش لكأت ال !ينب اي :هنبال لاق نامقل نأ ؛نسحلا نع -۹

 )١( ردلا يف يطويسلا لاق ٦/٤۷: متاح يبا نباو ۲۰۹/۱ دیه نب دبع هحرحُا ۳۰۷۸/۹

 رکاسع نباو يقهیبلاو هیودرم نباو ٤/ ۱۲۸ریثک نبا لاق .فیعض دنسب ٤۲۱/۳: اذه

 فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .ضيعض يرزعلا فوطعلا وبأو بيرغ ثيدح ٤٦1/۷: هاور

 .مسي م وار هيف دنسب باوثلا باتك يت نايح نب خيشلا وبأو ديم نب دبع
 .هل ىون ال يذلا فيعضلا :ليقو «رمتلا نم دسافلا سبايلا :فشحلا (۲)

 نم روح ام لك وأ «هصلخأو هدوحجأو قيقدلا بابل وهو ضييبألا قيقدلا وه :ىراوحلا (۳)
 .ضيب يأ ماعطلا
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 عوحلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 هڪ رمع نبا بحص :لاق «ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع نع ٠-_-

 هدب ےس ملاعق تم لکا باطلا یا ادا زمرا نار یاس ف لاخر

 كل ام !يخأ نبا اي :رمع نبا هل لاقف .اًعَرُح هنم برش بارشلاب يت اذإو
 نيب رانلاو :لاق ؟لهنَف بارشلا نم برشتو «عبشتف ماعطلا نم لكأت ال

 !؟ يناكم نوكي نيأو «نوكأ نيا ادغ رظنأ یتح هللاو ال !رمع نبا اي يدي

 .هّللا يقل ىتح اعلتمُم لجرلا كلذ ةبحص دعب رمع نبا يئر امف :لاق

  -۳١١هللا دبع وبأ يندشنأ ]...[.

 اير [ اندحو ام انبر :نولوقيف «ةحئارب ةنجلا لهأ حوري ]|--۲

 حوريو «ماوصلا هاوفأ ةحئار هذه :لاقيف «هذه نم بيطأ ةنحلا انلخد ذنم

 نم نتا رانلا انلحد ذنم ةحئار اندحو ام انبر :نولوقيف «ةحئارب رانلا لهأ

 ١ ةانزلا جوزف حير اذه :لوقیف «هذه

 نيذلل ىبوط :بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «ديزي نب روث نع -۳
 .يدنع سدقلا ةريظح يق نووأي نيذلا كئلوأ ؛ّربلل نوعوجتيو نوعماظتي

 ليعرلا يف هل نيعوجتملا نأ انغلب :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٤-

 .ةمايقلا موي لوألا

 نم فيوحختلا يف بحر نبا هدروأ صنلا اذهو ةطقاس ةقرو كانه نأ رهاظلاو لصألاب اذك )١(

 رانلا لهأ حورت :لاق هعفر لوحكم نع لحر انثدح شايع نب ركب وبأ لاق :ظفلب رانلا

 هذه لوقيف .ةحئارلا هذه نم ننأ رانلا انلاحد ذنم احير اندجو ام انبر نولوقيف ةخئارب

 .ةانزلا جورف ةحئار

 - ۱۱۰ ۔



 عوجلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ماعط هيلع ضرع :لاق «نسحلا نع ديز نب دحاولا دبع نع ٥-

 نأ بحأ ينإ :لاق ؟موصت ديدشلا رحلا اذه يق :هل ليقف .مئاص ينإ :لاقف

 .لوألا ليعرلا يف نوكأ

 ىبوط :بتكلا ضعب يف تارق :لاق ‹«يخبسلا دقرف نع ٠-

 .ةمايقلا صرع يف نومركملا كملوأ ؛ هللا بنح ىف نيعوحتملل

 :صاعلا نب ديعس نع -۷

 ينطب دبعب ماعطلا ىهتشا اذإ ٠ ٠ يضرع سيل يضرع دبع ينطبف

 تعاحج اذإ سفنلا نإ :لاق «ينارادلا ناميلس يبأ نع -۸

 .دابو بلقلا يمع تيورو تعبش اذإو «قرو بلقلا افص تشطعو

 نيعبرأ ريطلا نم الم عوجت :لاق «ريمع نب زيزعلا دبع نع -۹
 ريطلا يق اوداع «ريطلا ىلإ اوعحر نأ املف ءءاوحلا يف اوراط مت «احابص

 .كسملا حيرب

#4888 

 عوجلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 .هیف ءانب ال عساو لکیه يه :ةصرع (۱)

- 11۷ - 









 سفنلا ةبساحم ةلاسر قلا بيذهلو صفنلا ةشايو باتك

 سفنلا ةبساحم ةلاسر

 اهيلع ءاردزالاو سفنلا ةبساحم ركذ

 ءاهاوه هسفن عيتأ نم زجاعلاو رل دعب امل لمعو «هسفن ند یم سیکل

 نأ ادغ باسحلا يف مكيلع نوهأ هنإف ءاونزوت نأ لبق مكسفنأ اونزو

 ىفخت ال نوضرعت ذئموي «ربكألا ضرعلل اونيزتو «مويلا مكسفنأ اوبساحت

 وهو «رادحج هنیبو ينیبو «لوقی هتعمسف اطئاح لحد تح «هعم تحرحو

 ال :لاق [ [۲«هضل] 4( مالا سَفتلاب مس فأ لوظ :نسحلا نع -

 ؟يتلكأب تدرأ اذ ام ؟قملکب تدرُا اذ ام «هسفن بتاعي الإ نمؤملا ىقلت

 )١( دمحأ هحرحأ ٠۲٤١/٤ يذمرتلاو ٤/ 1۳۸ةحام نباو .نسح ثيدح :لاقو ١٤١۳/۲

 يمهذلا هبقعتو .هاح رخ ملو نيخيشلا طرش ىلع حیحص ثیدح :لاقو ۲/۱ مكاحلاو

 .هاو ركب وبا هللاو ال :هلوقب

 -۱۱1 -۔



 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةشاير بالك

 .هسفن بتاعي ال «اًمدق يضع رحافلاو ؟يتبرشب تْذَرَأ اذ ام

 ّرثكأ عاضأ :لاق [«:دہکل] 4 اطر هرم نڪو ۾ :ةداتق نع ٥-

 ری يعم لکی اظفاح هدحت دا كف ع ن یسعو فت اأ اعا
 ر ر ر رس مر 2

 8 لیگ سب ةبساحلا تناکو «هسفن

 نوکی یتح ايق لحجرلا نوکی ال :لاق «نارهم نب نومیم نع -۷

 تسلا :هسفنل لاق ادبع هللا محر :لاق «رانيد نب كلام نع -۸

 همر م اهمَطح مت ءاهمَذ من ؟اذك ةبحاص تسلا ؟اذك ةبحاص

 .ادئاق امه ناکف «یلاعتو كرابت هللا باتک

 ناطلس نم هسفنل ةبساحم ٌدشأ ئقتلا :لاق «نارهم نب نوميم نع -۹
 .حیحش ڭكيرش نمو ‹ يصاع

 نم لكا ةنحبا يف يسفت تلم لاق «يميعلا ميه اربإ نع -۰

 رانلا يق يسفن تلم م ءاهراکبا قناعأو اهراهتآ نم برڈأر ءاهرامت

 ءاهالغأو اهلسالس جلاعأو ءاهديدص نم برشأو «' "اھموقَز نم لکا

 .عوبطملا نم كردتسا لصألا نم طقاس رثألا اذه (۱)

 .هللا باتكب اهداق :انه دوصقملاو ءريعبلا هب داقي يذلا لبحلا وه :ماطخلا (۲)
 £ ر

 .رانلا لهأ ماعط :موقر (۳)
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 سقنلا ةيساحبم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ىلإ درأ نأ ديرأ :تلاق ؟نيديرت ءيش يأ !يسفن يأ :يسفنل تلقف

 .يلمعاف «ةينمألا ف تنأف :تلق :لاق .احلاص لمعأف ءايندلا

 اءرما :لوقيو بطخي جاجحلا تعم :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 ريصي نأ لبق هسفن بساح اءرما اودع هسفن ذحتا اءرما «هسفن نزو

 اءرما ؟هب ديري نيأ رظنف «هلمع “نانعب ذحأ اءرما «هريغ ىلإ باسحلا

 .يناکبأ یتح اءرما :لوقي لازامف «هنازیم یف رظن اءرما «هلایکم يف رظن

 قح :دواد لآ ةمكح يق بوتکم :لاق «هبنم نب بهو نع -۲

 ةعاسو «هبر اهيف يجاني ةعاس :تاعاس عبرأ نع لفغي ال نأ لقاعلا ىلع

 هبويعب هنوربخب نيذلا هناوحخإ عم اهيف ولخي ةعاسو «هسفن اهيف بساحي

 لحي اميف اهتاذل نيبو هسفن نيب اهيف يلي ةعاسو «هسفن نع هنوقدصيو
 امامجإو «تاعاسلا كلت ىلع انوع ةعاسلا هذه يف نإف «لمجيو

 داز :ثالث يق الإ "انعاظ ىري ال نأ لقاعلا ىلع حو . "بولقلل

 نوكي نأ لقاعلا ىلع قحو .مرحم ريغ يف ةذل وأ «شاعمل ةمرم وأ داعم

 .هنأش ىلع البقم «هناسلل اظفاح « هنامزب افراع

 نب فنحألا بحصي ناك- ممل لوم نع روصنم نب ةملس نع ٣-

 ءيجي ناكو «ءاعدلا ليللاب هتالص ةماع ناكف «هبحصأ تنك :لاق -سيق

 .هلمع بج ام ملعي ىتح هلمع ماجلب كسمأ يأ «ةبادلا هب كسمت يذلا ماجللا :نانعلا )١(

 .رحآ ىلإ ناکم نم الحترمو ارفاسم ينعي :انعاظ (۳)
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 .؟اذک موي تعنص ام ىلع كلمح ام ؟اذك موي تعنص ام ىلع كلمح ام

 انبطحخ :لاق وأ جاجحلا بطح :لاق «نيكسم نب مالس نع £

 ءاهومطحاو مكسفنأ اومز ءلحرلا كلذ مكلكو !لحرلا اهيأ :لاقف «جاجحلا

 .هللا ةيصعم نع اهمطخب اهوفكو « هللا ةعاط ىلإ اهتمزأب اوذحو

Do el fs ءاهمزو هسفن ' مطح لحر «لحرلا كلذ مكلكو !لحرلا اهيأ اي :لوقي 

 .كبک هللا يصاعم نع اهمامزب "اهجنعو « هللا ةعاط ىلإ اهماطخج اهداقف

 ضعب ىلإ بتك 4ف باطخلا نب رمع نأ ؛ناقرب نب رفعج نع ٦-
 باسح لبق ءاحرلا يف كسفن بساح نأ :هباتك رخآ يق ناكف «هلامع

 داع «ةدشلا باسح لبق ءءاحخرلا يق هسفن بساح نم هنإف ؛ةدشلا

 ىلإ هرمأ داع «هؤاوهأ هتلغشو هتايح هتهلأ نمو «ةطبغلاو اضرلا ىلإ هعحرم

 نوکتو «هنع ىهنی امع یھنت امیکل ؛هب ظعوت ام رک ذتف «ةرسحلاو ةمادنلا

 .ىهنلا ىلوأ نم ةركذقلا دنع

 هلل هسفن بساحي «هسفن ىلع ماوق نمؤملا :لاق «نسحلا نع -۷

 امنإو ءايندلا يف مهسفنأ اوبساح موق ىلع ةمايقلا موي باسحلا فح امإو

 .ماطخلا :مامزلا )١(

 .هاضريو هللا هبحي ام ىلإ اهداقو هسفن مامزب كسمأ يأ :مطح (۲)

 .يصاعملا نع اديعب هللا ةعاط ىلإ اهدشو اهبذج يأ :اهجنع (۴)
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 سضفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

 نإ «ةبساحم ريغ نم رمألا اذه اوذحأ «موق ىلع ةمايقلا موي باسحلا قش

 نمل كنإو «كيهتشأل ينإ هللاو :لوقيف «هبجعيو ءيشلا “هؤجفي نمؤملا

 طرفيو !كنيبو ينيب ليح تاهيه «كيلإ ةلص نم ام هللاو نكلو «يتحاح
 هللاو ءاذهو يلام ءاذه ىلإ تدرأ ام :لوقيف «هسفن ىلإ عحريف ءيشلا هنم

 موق نينمؤملا نإ هللا ءاش نإ ادبأ اذه ىلإ دوعأ ال هللاو ءاذهب رذعأ ام

 ءايندلا يف ريسأ نمؤملا نإ «مهتكله نيبو مهنيب لاحو «نآرقلا مهفقوأ

 يف هيلع ذوحأم هنأ ملعي «هللا یقلی یتح اعیش نمای ال «هتبقر كاكف يف ىعسي

 .هلک كلذ ي هيلع ذوحأم «هحراوح يقو «هناسل ينو «هرصب يتو «هعم

 مل ىا ملعيل كلذ :لب فسوي لاق امل :لاق «ملاص يبأ نع ۸

 تمم امت تمم نح الو :ک لیری هل لاق .[.۲:تسرا | 4 بَّبَعلابهَتْحَأ

 اول ىست ئر آمو و :لاق ؟ليوارسلا تللح نيح «هب

 .[٣٠:دسو] 4 ٍءرسلاي

 4ل بلاط يبأ نب رفعح نأ ؛مالسلا دبع نب مكحلا نع -۹

 نم وهو ا ا و ا ‹«لتق

 كلذ لبق اماعط قاذ نكي مو «ةشهنم لمح علض هعمو «ركسعلا بناح
 تبيصأف «لتاقف مدقت مث ءايندلا عم تنأو :لاق مث «علضلاب ىمرف «ثالثب

 :لوقي لعجف «زحتراف هعبصإ

 .ببس مدقت ريغ نم ةلفغو ةتغب ىلع هيتأي ينعي :هؤجفي )١(
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 سفنلا ةبساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صقنلا ةضاير باثك

 تيده اهلعف يلعفت نإ تيقل دقف تينمتامو

 تيقش دقف ترحأت نإو

 ىلإو ءاثالث قلاط يهف «ةنالف ىلإ ؟نيقوتت ءيش يأ ىلإ !يسفن اي :لاق مث

 .هلوسرلو هلل وهف -هل طئاح- فحجعم لاو -هل ناملغ- نالفو نالف

 هن لرزنتل للاب مسقأ  ةنجلا نيهركت كلام سفن اي

 هنثمطم تنك دقام لاطف ةن هركل وأ ةئاط

 هنرلا اودشو سانلا بلحأ دق ةنش يف ةفطن الإ تنأ له

 رظن ىشم اذإ موثلك نب دوسألا ناك :لاق «لاله نب دیح نع -۰

 ًاجفي نأ ىسعف «عضاوت اهيف كاذ ذإ ءاسنلا رودو :لاق .هيمدق ىلإ

 «رظني ال هنإ «موثلك نب دوسألا هنإ الك :ضعبل نهضعب لوقيف «ةوسنلا

 بحت اهنأ ءاخرلا ين معزت سفنلا هذه نإ مهللا :لاق ءايزاغ برق املف
 «هيلع اهلمحاف ةبذاك تناك نإو «كلذ اهقزراف ةقداص تناك نإف ؛كءاقل

 .اريطو اعابس يحل معطأو «كليبس يف التق كلذ لعجاف تهرك نإو
 اولخد ىقح «هيف جرح يذلا شيجلا كلذ نم ةفئاط يف قلطناف :لاق

 «هسرف نع لزتف «ةملثلا ىلع ماق ىقح ودعلا ءاجو «'ةملث هيف اطئاح

 .طئاحلا رادح يف ةرغثو ةحتف :ةملث )١(

 -۔ ۱٩١ -



 سفنلا ةبساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 هنم ًاضوتف «طئاحلا يف ءام ىلإ دمع مث ءارياغ قلطناف ههجو برضو
 هتالص ىضق املف «برعلا مالستسا اذكه : :مجعلا لوقت :لاق «یلصو

 ليقف «هوحأ مهيفو «طئاحلا ىلع شيحلا كلذ مظعو «لتق تح مهلتتاق
 .'هبجتف كيحأ ماظع نم تبصأ ام رظنتف «طئاحلا لحدت الأ :هيحأل

 .هل بيجتساف «يحأ هب اعد ايش لعافب انا ام :لاق

 «مهودع رضحف ءانل ةازغ يف انك :لاق «يرافغلا ةيمأ يأ نع ۱

 اذإ «حيرلا ديدش موي ينو «مهفاصم ىلإ نوبوثي مهف «سانلا يف حيصف

 :لوقيف «هسفن بطاخي وهو «هسرف زجع دنع يسرف سأر «يمامأ لجر

 «كلايعو كلهأ :يل تلقف ؟اذكو اذك دهشم دهشأ ملأ !سفن يأ

 ‹كلايعو كلهأ :تلقف ؟اذكو اذك دهشم دهشأ ملأ «تعحجرف كتعطأف

 .ككرت وأ كذحأ كك هللا ىلع مويلا كنضرعأل هللاو «تعحجرف كتعطأف

 يف ناكف «مهودع ىلع سانلا لمحف «هتقمرف مويلا هنقمرأل :تلقف

 مث «مهتاح يف ناكف ءاوفشكناف «سانلا ىلع لمح ودعلا نإ مث ٠ مهلئاوأ

 «سانلا ت هکناو دملا لج م «یهلتارا ف ناف ارام سانلا نإ

 ءاعیرص هتیأر تح هبأد كلذ لاز ام «هلاوف :لاق .مهتامح يف ناکف

 .ةنعط نيتس نم رثكأ وأ نيتس هتبادبو هب تددعف

 .هدسحج نم يقب ام رضحت ينعي :هبجتف (۱)
 .مهنكامأ ىلإ نودوعي :نوبوثي (۲)

 .هيلإ ترظنو يرصبب هتعبتت يأ :هتقمرف (۳)
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضاير بالك

 سنفنلا مذ باب

 « هللا تاذ يف هسفن تقم نم :لاق هيل د قيدصلا ركب يبأ نع ۲

 .هتقم نم هللا هنمآ

 اتم دشا اغ نوکیف هشت لإ عرب مث هلا بنج ل سانا

 يسفن نم ملعأ ام الول :لاق «هللا دبع نب فرطم نع ٤-
 لا أ

 نم عيمجلا درت ال مهللا :ةفرعب وهو « هللا دبع نب فرطم لاق ٥-

 .ىلحأ

 دبع نبا ينعي ركب لاق :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع ٦-

 رفغ دق هللا نأ تننظ «تافرع لهأ ىلإ ترظن امل :لحر لاق وأ ينزملا هللا

 .فتو يل فأف ؛نيحلاصلا ركذ اذإ :لاق «رانيد نب كلام نع -۷

 مهنم تنك نوحلاصلا ركذ اذإ :لاق « ينايتخسلا بويأ نع -۸

 .لزعع.

 .ضغبلا :ىلقلا )١(
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 سفنلا ةبساحم ةلاسر قاخلا بيذهتو صفنلا ةايربمات#

 :يروثلا نايفس لاق :لاق «سينخ نب ديزي نب دمحم نع -۹

 ديعس لعجف «يفئاطلا بئاسلا نب ديعس انعمو ثدحأ موي تاذ تسلح

 لهآ ركذأ ينعمست تنأو كيكبي ام !ديعس اي :تلقف «هتمحر تح يکبي

 بقانم ركذ اذإو ؟ءاکبلا نم ينعنم امو !نايفس اي :لاق ؟مهلاعفو ريحا

 .يکيپ نا هل قح :نايفس لوقي :لاق .لزعمب مهنم تنك ريخلا لهأ

 ةافولا يروغلا نايفس ترضح امل :لاق ءدواد نب هللا دبع نع ٠-

 ةملس نب داحو بهشألا ابأ هيلع لخدأف .نيلجر ىلع لحدأ :لجرل لاق
 مدقتو «هفاخت تنك نمم تنمأ دقف رشبأ !هللا دبع ابأ اي :دامح هل لانقف

 نأ يلثل عمطت !ةملس ابأ اي :لاق «نيمحارلا محرأ وهو هوجرت نم ىلع

 .كلذ وجرأل ينإ هللاو يأ :لاق ءرانلا نم وجني

 ي اوناک ليئارسٳ ينب نم اموق نإ :لاق «رانيد نب كلام نع ۳١

 «دجسملا باب ىلع ماق تح باش ءاجف «مهل ديع موي يف مهل دجسم

 يرزي !اذك بحاص انا !اذک بحاص انا «مکعم لحخدي يلثم سيل :لاقف

 .قيدص انالف نأ ؛مهيبن ىلإ بك هللا ىح وأف .هسفن ىلع

 يهو موي تاذ فاوطلا يف ةأرما امنيب :لاق «درولا نب بيه نع -۲

 كتزعو كناحبس !بر اي «تاعبتلا تيقبو تاذللا تبهذ !بر اي :لوقت

 اه ةبحاص تلاقف .رانلا الإ ةبوقع كل ام !بر اي «نيمحارلا محرأل كنإ

 نيتاه ىرُأ ام هللاو :تلاق .مويلا كبر تيب تلحد !ةيحأ اي :اهعم تناك
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 سضفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةشادر باك

 امهارأ فيكف «يبر تيب لوح فاوطلل الهأ -اهيمدق ىلإ تراشأو- نيمدقلا
 .اتيشم نيأ ىلإو «اتيش ثيح تملع دقو «يبر تيب امهب ًأطُأ الهأ

 يف انجرح :لاق «هربحأ هابأ نأ ؛ديز نب رفعح نب دام نع -۳

 ةمتعلا دنع [سانلا] لزاف «ميشأ نب ةلص شيجلا يقو لباك ىلإ ةوزغ

 سانلا ةلفغ سمتلأف «هلمع نقمرأل :تلقف [عحطضا مغ ىلصف] اولصف
 تلحدو «انم ابيرق ةضيغ لحدف بثو ؛نويعلا تأده تلق اذإ تح

 :لاق «هنم اند قح دسأ ءاجو :لاق .يلصي ماق مث أضوتف «هرثإ ىلع

 :تلقف «دجس تح اورح هب دع وأ تفتلا هارتف :لاق «ةرجش يف تدعصف

 بلطا !عبسلا اهيأ :لاق مث ملس م «سلجف «ءيش الف هسرتفي نآلا

 :لاق «هنم لابحلا عدصت لوقأ ءاريئزل هل نإو ىلوف .رخآ ناكم يف قزرلا

 هللا دمحف «سلح حبصلا دنع ناك امل تح «يلصي كلذك لاز امف

 ينريجت نأ كلأسأ ينإ مهللا :لاق مث « هللا ءاش ام الإ اهلثمب عم مل دماحمب

 ىلع تاب هنأك حبصأف عحر مث :لاق !ةنجلا كلأسي نأ ئرتجي يلثمو

 .ميلع هب هللا ءيش ةرتفلا نم يبو تحبصأو «اياشحلا

 لاصحخ نم ةلصح ةئام دعأل ينإ :لاق «ديبع نب سنوي نع ٤-

 .ةدحاو اهنم يسفن يف نأ ملعأ ام ءريخلا

 «هدوعن عساو نب دمحم ىلع انلخد :لاق هدیبع نب سنوي نع ٥-

 .رجشلا هيف تبنيف عمتي ءام ضيغم :ةضيغلا )١(
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 .رانلا يق تيقلأف يلحرو يديب ذحأ اذإ سانلا لوقي ام ينع ينغي امو :لاقف

 !هاتوخإ اي :-توملا يف وهو- عساو نب دمحم لاق :لاق «مزح نع ٦-

 .ىنع وفعي وأ ءرانلا ىلإ وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ؟يب بهذي نيأ نوردت

 دحأ ردق ام «حير بونذلل ناك ول :لاق «عساو نب دمحم نع -۷

 «هل انبا عساو نب دمحم ىأر :لاق «دارزلا هللا دبع نب دمحم نع -۸

 اهتيرتشا كمأ ؟تنأ نم يردت «لاعت !كحيو :لاقف -هديب ”رطخي وهو-

 مرم لث لاق و یر لتس نیلا ف ا رکا الف كوو «مارد یقاک

 مسار یي دمع ةر لر ريع :ءامسلا نم يدا اتان

 ال :لحر هل لاقو كط رمع نبا تعم :لاق «عزاولا يبأ نع ٠-

 نبا هيلع قلغي ام كيردي امو !كمأ كتلكت :لاق « هللا كاقبأ ام ريخب لازن

 .هباب كيحأ

 ىلع ليئارسإ ينب يف دباع ناك :لاق «بويأ نب : دلحلا نع - 4١

 فاکسإلا االف نإ :هل ليقف «همانم يف ىتأ هنإو «ةنس نيتس ذنم هتعموص

 اضيأ ةلباقلا نم ناك املف «تكس من ءايؤر :لاق «هبتنا املف .كنم ريح

 .دعوتي :رطخي (۱)

- 1۲١ - 



 هنأ هل نیبت قح ارارم همانم يف یری لزی ملف «همانم یف كلذ لثم ىر

 نم ماق ؛فاكسإلا هآر املف «فاكسإلا ىتأف «هتعموص نم لزنف «رمأ

 :لاق ؟كتعموص نم كلزنأ ام :هل لاقف «هب حسمتی لعحو «هاقلتو «هلمع

 «لجأ :لاق مث «هربخي نأ هرك هنأكف ؟كلمع ام ينربحأ «ينتلزنأ تنأ

 «هفصنب قدصتأ ءيش نم هللا قزر امف ءائيش بسكأو راهنلا لمعأ

 ناك املف «هدنع نم قلطناف .راهنلا موصأو «فصنلا يلايع عم لكآو

 مم :لاقف «هاتأف ؟كهحو ةرفص مم «هلس :بهارلل ليق ءاضيأ [دعب]

 يف هنأ تننظ الإ دحأ يل عفري داكي ال لحر ينإ :لاقف ؟كهحو ةرفص

 .هسفن ىلع هئارزإب بهارلا ىلع لضف امنإف :لاق «رانلا يف انأو «ةنجلا

 ضعب ذنع ركذ هنأ يئاطلا دواد غلب :لاق «ةبقع نب ةصيبق نع -۲

 ضعب سانلا ملعي ولو «هقلخ نيب هرتسب غلبتن :لاقف «هيلع ينئأف ءءارمألا

 .ادبأ ريخب ركذن نأ ناسل انل لذ ام هيلع نحن ام

 ريثك نم يحتسنل انإو «بونذلا انكر ت :لاق «يئاطلا دواد نع -۳

 .سانلا ةسلاحج نم

 للاب نظلا نسح ىلع الإ لوعن ام :لاق «يئاطلا دواد نع ٤-

 .نادبألا ىلع يلوتسملا وهف طيرفتلا امأف « ىلاعت

 نكلو «هذه انلامعأ ليبس سأيلا :لاق «يئاطلا دواد نع ٥-

 .ءاحرلا ىلإ نحت بولقلا
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 «ينانبلا اتباث رانيد نب كلام يقل :لاق «ناميلس نب رفعح نع ٦-

 بويعلا رهاظ وه نع فيك :لاق ؟كب فيك !ییج ابا ای :تباث هبل لاقف
 :لاق ؟دمح ابأ اي كب فيكف «قاقحتسا ريغ ىلع روتسم بونذلا روثك

 نیئاطخلا رذع اذه :لاقو «هسأر ضفحو «هقنع دمو «هدي تباث فتكف

 .اطقس تح نايکبي البقأو :لاق "ءارشألا

 بكل لوق ب للا لوسر عم هنآ اخ هللا دبع نب رباج نع -۷

 داغو ءهتبقر قبومف هسفن عئابف نايداغ سانلا !ةرجع نب بعك اي» :ةرجع نبا

(OD os a 
 (هتبفر قتعمف هسفن عاتبم .

 .رارشأك ريرش عمج :ءارشألا (۱)
 .حيحصلا لاحر امماحرو رازبلاو ۳۲٠/١ دمحأ هاور ۲٤۷/١: عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 نبا هححصو .حيحص دنسب ٤۷٥/٣١ ىلعي وبأ هجرحخأ :1/۲ بيغرتلا يت يرذنملا لاقو
 .باهذلا وهو ودغلا نم :نايداغ .يهذلا هقفاوو ٠1۸/٤ مكاحلاو ۳۷۲/٠١ نابح
 .كلهم يا :قبوم
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 سفنلا ةبقاحم باب

 ققح لزي ملف «ةأرما ملك دابعلا نم الحر نأ ؛ميهاربإ نع -۸

 . "تشن ىح رانلا يث هدي عضوف ءاهذخف ىلع هدي عضو
 ينب ي ناك :لاق «هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع -۹

 فرشأف ءاليوط انمز كلذب ثكمف «هتعموص يف دبعتم لحر ليئارسإ

 ءاهيلإ لزنيل هلجر جرحأف ءاهب مهو اهب نتتفاف ءةأرماب وه اذإف «موي تاذ

 هيلإ تعحرو ؟عنصأ نأ ديرأ يذلا اذه ام :لاقف «ةقباسب هللا هكر دأف

 :لاق «ةعموصلا يف هلحر ديعي نأ دارأ املف «مدنف ؛ةمصعلا هتءاجو «هسفن

 يف يعم دوعت هللا يصعت نأ ديرت تجرح لحر !تاهيه !تاهیه

 اهبصت ةعموصلا نم ةقلعم هللاو اهكر تف ادبأ كلذ هللاو نوكي ال يتعموص

 هل هللا ركشف ‹«تطقسف تعطقت ىتح جلثلاو سمشلاو حايرلاو راطمألا

 .كلذب هركذي لحرلا وذو بتكلا ضعب يف لزنأف كلذ

 ضعب يف اناک یسوم ابأو ناوزغ نأ ؛بابر نب نوراه نع -۰

 قح هنيع مطلف هدي عفرف «ناوزغ اهيلإ رظنف «ةيراج تفشكتف «مهيزاغم

 .كرضي ام ىلإ ةظاحلل كنإ :لاقو « ترفن

 ترظن تنك «ريصب ينأ ينرسي ام :لاق «ةرم نب ورمع نع ۰ ١-

 .باش انأو ةرظن

 .قيرحلا ةدش نم توص اه عمو تقرتحا :تشن )١(
 .تمرو تعقو ينعي :ترفن )۲(
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 سضنلا ةبساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 نوميم تنب ةبابخ يتلاخ ينتندح :لاق «مغيض نب كلام نع -۲

 دق زوكب تيبلا قوف نم ةليل تاذ لزن امغيض كابأ تيأر :تلاق «ةيكتعلا

 دعب هل تلقف «برشف اراح ءام بحا نم زاتکا مٹ «هبص تح هل درب

 تناح :لاق ؟كلذ ممف «تعنص يذلا تيأر دق «يمأو تنأ يبأب :كلذ
 . مايأ درابلا ءاملا قوذت ال نأ يسفن ىلع تلعجف «ةأرما ىلإ ةرظن ةرم ينم
 .ةايحلا اهيلع صغنأ تلق ءايندلا

 يبأ نب ناسح رم :لاق «يملسلا رضنلا نب رابحلا دبع نع -۴۳

 نيلأست :لاقف «هسفن ىلع لبقأ مث ؟هذه تينب تم :لاقف «ةفرغب نانس

 .اهماصف «ةنس موصب كنبقاعأل ؛كينعي ال ام

 يبأ نع لأسي يسيقلا حاير ءاج :لاق «مغيض نب كلام نع ٤-

 مث !؟مون تقو اذهأ ؟ةعاسلا هذه مون :لاقف «مئان هنإ :انلقف «رصعلا دعب

 ًاطبأف :لاق ؟كل هظقون الأ :هل لق :انلقف ءالوسر هانعبتأف ءافرصنم ىلو
 لهف ءادح تأطبأ :انلقف «سمشلا تبرغ دقو ءاج مث «لوسرلا انيلع

 لحدي وهو هتكردأ ءائيش ينع مهفي نأ نم لغشأ وه :لاق ؟هل تلق

 ناكفأ ؟ةعاسلا هذه مون :تلقأ :لوقي وهو «هسفن بتاعي وهو «رباقملا

 نأ كيردي امو ؟مون تقو اذه :تلقو ءءاش ىتم لحرلا ماني ؟كيلع اذه
 امأ «كينعي ال ام نيملكتو «كينعي ال امع نيلأست ؟مون تقو سيل اذه

 ضرمل الإ ؛الوح مونل ضرألا كدسوأ ال ءادبأ هضقنأ ال ادهع يلع هلل نإ

 مك ؟نيحتست امأ ةءوس كل !ةءوس «لئاز لقع باهذل وأ «لئاح

 .رغبلا نم ءام زوك ذحأ :زاتکا (۱)
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 « يناکم رعشي ال وهو ‹يکبي لعحو :لاق .نيهتنت ال كيغ نعو ؟نيخنوت

 .هتكر تو تفرصنا كلذ تيأر املف

 ۾ ةليل مان 4ظ يرادلا اميمت نأ ؛هيبأ نع دمحم نب ردكنم نع ٥-

 نب دنه :هل لاقي انم لحر مدق :لاق «ةيواعم نب قلط نع ٥٦-

 ليللا نم ةعاس هل تناكو «اشارف هتأرما هل تدهمف ءرفس نم فوع

 .ادبأ شارف ىلع ماني ال نأ فلحف «حبصأ تح اهنع مانف ءاهموقي

 يف غرمتو هباين عزاف «موي تاذ لحجر قلطنا :لاق «ةحلط نع -۷

 ةلاطبو ليللاب ةفيجأ ءارح دشأ منهح ران ‹يقوذ :هسفنل لوقيو ءءاضمرلا

 :لاقف «ةرجشلا لظ يف 4 يبلا رصبأ ذإ ؛كلذك وه انيبف :لاق «راهنلاب

 دقل امأ ‹تعنص يذلا نم ادب كل نكي مأ» :ي يبلا هل لاقف .يسفن ينتبلغ

 :هباحصأل لاق (ةكئالملا كب هللا ىهاب دقلو ءامسلا باوبأ كل تحف

 هل لاقف .يل عدا !نالف اي :هل لوقي لحرلا لعجف «مكيخأ نم اودوزت»

 ىلع عمجاو «مهداز ىوقتلا لعجا مهللا :لاقف «مهمع» :ب هللا يبلا

 لعحاو مهللا :لاقف «!هددس مهللا»:لوقي 2 يبلا لعجف !ہهرمأ ىدملا

 .!”هبآم ةنحلا

 جرخو لسرم وهو ايندلا يبأ نبا هجرح ۲١: رانلا نم فيوحتلا يف بحر نبا لاق (۱)
 .ملعأ هّللاو هلاح فرعي ال نم هدانسإ يقو الوصوم ةديرب ثيدح نم هوحن ۲۲/۲ يناربطلا

 ةياور نم سفنلا ةبساحم يف ايندلا يبأ نبا هاور :۲ ٠٤٠٦/٦ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق

 نأ الإ اذه ةحلط نم يردأ الو لسرم وأ عطقنم اذهو ةحلط نع ميلس يبأ نب ثيل
 هس
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 سصقنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 يف عنصت فيك :لحرل ليق :لاق «ةداتق نب ةفيذح نع -۸

 اهيطعأ فيكف اهنم يلإ ضغبأ سفن ضرألا يف ام :لاق ؟كتوهش

 .اهتوهش
 نب رشب ةزانج يف يدنكلا رفعح ابأ تعم :ايندلا يبأ نبا لاق -ە۹

 يٿ وهو تام نیح يئاطلا دواد ىلع كامسلا نبا لحد :لوقي ثراحلا

 تبذعو «نجست نأ لبق كسفن تنجس :دواد لاقف «بارتلا ىلع تيب

 .لمعت تنک هل نم باوث یرت مویلاف «بذعت نأ لبق كسفن

 هللا ىلإ هل تدب مث ءانامز دبعت الحر نأ ؛هبنم نب بهو نع -۰

 من «ةرمت ةرشع ىدحإ تبس لك يف لكأي ءاتبس نيعبس ماصف «ةحاح
 ناک ول «تیتأ كنم :لاقف «هسفن لإ عحرف ءاهطعي ملف هتحجاجح لأس

 !مدآ نبا اي :لاقف كلم كلذ دنع هيلإ لزنف «كتحاح تيطعأ ريح كيف
 .كتحاح هللا ىضق دقو «تضم يتلا كتدابع نم ريخ هذه كتعاس

 س

 الصتم ةديرب ثيدح نم يناربطلا هجرخأ دقو «لوهجج وهف الإو فرصم نب ةحلط نوكي
 م ثيلف ايباحص ةحلط ناك نإ ينعي :لسرم وأ عطقنم اذه هلوق :يديبزلا لاق .هوحن

 رابكو ةباحصلا نع هتياورف فرصم نب ةحلط وه ناك نإو ءامهنيب عطقنم وهف هكر دي
 هنع لاقو ٦١/١ دنسملا يق ينايورلا كلذك هحرحأ ةديرب ثيدحو :تلق .ةلسرم نيعباتلا

 نع ةقدصلا بحاص هللا دبع يبأ قيرط نم يناربطلا هاور ۱۸١/٠١: عمحملا يق يمثيملا

 .تاقث هلاحر ةيقبو هفرعأ ملو دثرم نب ةمقلع
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 سفنلا ةئساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 اهتاوهش نم اهحنمو سفنلا داهج باب

 سيل ديدشلا نإ» :لغ هللا لوسر لاق :لاق بلف ةريره يبأ نع -1

 .'(هسفن بلغ نم ديدشلا نکلو ‹«سانلا بلغي يذلا

 :4لط ورمع نب هللا دبعل تلق :لاق «ةحجراحخ نب نانح نع -۲

 كسفنب ًادباو ءاهدهاجف كسفنب ًأدبا :لاق ؟وزغلاو داهجلا يف لوقت فيك

 هللا كثعب ؛ایئارم تلتق ن إو ءاراف هللا كشعب ؛اراف تلتق نإ كنإف ءاهزغاف

 .ابستحم ارباص هللا كثعب ؛ابستحم ارباص تلتق نإو «ایئارم

 «روثدلا ةعيرس اهنإف بولقلا هذه اوثداح :لاق «نسحلا نع -۳

 نإ مكنإو «ةياغ رش ىلإ عزانت اهنإو «ةعلط اهنإف سفنألا هذه اوعرقاو
 يه اغإف «اوددشتو اوربصتف « اعيش مكلامعأ نم مكل يقبت ال اهون واعت

 بيجيف مكنم لحرلا ىعدي نأ كشوي فوقو بكر متن اغإو «لئالق مايأ
 .مكترضحب ام اصب اولقتناف «تفتلي الو

 :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق 4فط ديبع نب ةلاضف نع ٤-

 .(ىلاعت هللا يف هسفن دهاج نم دهاجملا»

 ٤۹۳/۲ نابح نباو ۱۰۵/۹ یریکلا يف يئاسنلاو ۰۸/۲ دانه هحرخأ «حیحص ثیدح (۱)

 اغإ ةعرصلاب ديدشلا سيل :ظفلب ۲۰٠٤/٤ ملسمو ۲۲۹۷/۰ يراحخبلا حيحص يف وهو
 .بضغلا دنع هسفن كلم يذلا ديدشلا

 .حیحص نسح ثيدح :لاقو 110/6 يذمرتلاو ۰/٦ دمحأ هجرحأ ‹ حیحص ثیدح (۲)
` 
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 قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك
O 

 لوقي «رانيد نب كلام تعمم :لاق «برح نب مالسلا دبع نع ٥-

 .نيترم «ريخلا الإ كب ديرأ ام هللاو ينإ :هسفنل

 ىف ادهتحب ديزي نب دوسألا ناك :لاق «ةيمأ نب ليعامسإ نع ٦-

 م :هل لوقي ةمقلع ناكف «رفصيو هدسحج رضخي تح موصيو «ةدابعلا

 :هريغ لاقو .اودجف دج رمألا نإ :لوقي دوسألا ناكف ؟دسحلا اذه بذعت

 .ديرأ دسحجلا اذه ةمارك :دوسألا لاق

 نكي م ؛هيلع هسفن تمرک نم :لاق «ةيفنحلا نب دمحم نع -۷

 اهب بغر هيلع هسفن تمرک نم :لاق «يڻاربلا هللا دبع يبا نع -۸

 .ايندلا نع

 «يكسفنأل انن ةنحلا لعح هللا نإ :لاق «ةيفنحلا نب دمحم نع -۹

 .اهریغب اهوعیبت الف

 .هيلاع كلذ نيبت هسفن هتمهأ نم :لاق «مادک نب رعسم نع -۰

 سانلا مظعأ نم :ةيفنحلا نبال ليق :لاق «ةدئاز نب نامثع نع ۷١-

 .ارطحخ هسفنل اهلك ايندلا دري م نم :لاق ؟اردق

 يف اودهتجا !هاتوحإ اي :لوقي ناك هنأ ؛ هللا دبع نب فرطم نع -۲

r. 

 نابح نبا هححصو ٤۸٤/١١. مكاحلاو ٥٤/١ .يهذلا هيلع هرقأو
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 سفتنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صقنلا ةضاير باتك

 تاحرد انل تناك ؛هوفعو هللا ةحر نم اوحرن امك رمألا نكي نإف «لمعلا

 انعجرأ انبر لقن مل رذاحنو فاخن امك اديدش رمألا نكي نإو «ةنحلا يف

 .كلذ انعفني ملف انلمع دق :لوقن «لمعن انك يذلا ريغ احلاص لمعن

Nنب دمحم شایع نبا لوم دایز لاق :لاق «ةنييع ةنييع نب نايفس نع  

 ىلع رمألا نكي نإف !رذحلا رذحلاو !دجلا دجلا :ميلس نب ناوفصو ردكنملا

 .امكسفنأ املت مل الإو ءالضف امتلمع ام ناک هوحرن ام

 لاو مث «ندهجأل هللاو :هللا دبع نب رماع لاقو :نايفس لاق ٤-

 .يسفن ملأ مل الإو «يبر ةمهحربف توحن نإف ؛ندهحأل

 .ادبأ اهدعب ربجنت م رانلا تلحد

 سيقلا دبع نم لحر لاق :لاق «يرمنلا سابعلا نب دمحأ نع ٦-

 :-الضف هنع ركذ- ةرصبلا لهأ نم

 نم مهلك قلخلا فام سيلو ٠ اهبر ةسيفنلا سفنلاب نماثأ

 نبغلا مكلذف ايندلا نم ءيشب اهتعب انأ نإف ايندلا كلمت اهب

 نمثلا بهذ دقو يسفن تبهذ دقلف اهتبصأ ايندب يسفن تبهذ نعل

 .نيلقاعلا نم نكف يأ :سياكف )١(
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 سفنلا ةبساحم ةلاسر : قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ابساحم ناكو «ةقرلاب ةمصلا نب ةبوت ناك :لاق -هللا ديبع نب ةحلط

 دحأ يه اذإف ءاهمايأ بسحف «ةنس نيتس نبا وه اذإف بسحف «هسفنل

 كيلملا ىقلأ !يتليو اي :لاقو «خرصف «موي ةئامسمخو موي فلأ نورشعو
 رخ مث «بنذ فالآ ةرشع موي لك يفو فيك «بنذ فلأ نيرشعو دحأب

 ىلإ ةضكر !كل اي :لوقي الئاق اوعمسف «تيم وه اذإف ؛هيلع ايشغم

 .ىلعألا ى سودرفلا

 اذإف «ةرم دباع ىلع تلحد :لاق «ةثراح نب يرتحبلا يا نع -۸

 .تام تح «اهبتاعی لزی ملف «هسفن بتاعي وهو ءاهجحا دق ران هيدي نیب

 يل سفاني ال «بيرغلاك ايندلا يف نمؤملا :لاق «نسحلا نع -۹
 «ةحار يف هنم سانلا «لاح هلو لاح سانلل ءاهذ نم جرخي الو ءاهزع

 .لغش يف هنم هسفنو

 ينزملا هللا دبع نب ركب ناك :لاق «يودعلا ملسأ نب لهس نع ٠-

 ءاباش ىأر اذإو «يلبق هللا دبع اذه «ينم ريخ اذه :لاق ءاخیش یار اذإ

 .بکترا ام رثکأ بونذلا نم تیکترا «ينم ربح اذه :لاق
 ‹ظقيتسا اذإ يميلسلا ءاطع ناك :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۸۱

 !ءاطع اي !كمأو ءاطع اي !كيبأو ءاطع اي كحيو !ءاطع اي كحيو :لاق

 بويأ وب انالوم ينثدح :لاق «مغيض نب كلام نب دمحم نع -۲
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 . قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
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 ينإف «كسفن ىلع كسفن رذحا !بويأ ابأ اي :اموي كلام وبأ يل لاق :لاق

 نمؤملا ةرحآلا تأت مل نعل هللا ماو «يضقنت ال ايندلا يف نينمؤملا مومه تيأر

 :تلق :لاق .ةرحآلا ءاقشو ايندلا مه :نارمألا هيلع عمتحا دقل ء«رورسلاب

 ايندلا راد يق هلل "”بصني وهو رورسلاب ةرحآلا هيتأت ال فيكو «تنأ يبأب

 مث :لاق ؟ةمالسلاب فيك و ؟لوبقلاب فيكف !بويأ ابأ اي :لاق ؟بأديو

 حلصأ دق «هنابرق حلصأ دق «هنأش حلصأ دق هنأ ىري لحر نم مك :لاق

 .ههجو هب برضي مث ةمايقلا موي كلذ عمجي «هلمع حلصأ دق «هتمه

 نودهتجي مهتكر دأ :لاق «هيبأ نع زيزعلا دبع نب ديحا دبع نع -۳

 وأ مهنم تلبق نوردي ال نزحلاو مهلا مهيلع يقلأ اهوغلب اذإف «لامعألا يق

 .!مهیلع تدر

 سفنلاو «قئاس لمعلاو «دئاق ناعبإلا :لاق «هبنم نب بهو نع ٤-

 اذِإو ءاغيش كلذ نغي مل قئاسلا قسي ملو دئاقلا داق اذإف ""نورح امهنيب

 قاسو دئاقلا داق اذإو ءائيش كلذ نغي م دئاقلا دقي ملو قئاسلا قاس

 .لمعلا باطو اهركو اعوط سفتلا هتعبتا قئاسلا

 هاوه عمتحا لحرلا حبصأ اذإ :لاق هل ءادردلا يبأ نع ٥-

 اعبت هاوه ناک ناو «ءوس موی همویف هاوه اعبت هلمع ناک ناف ؛هلمعو

 .ځلاص موي همویف هلمعل

 .ايندلا يف هلل لمعيو بعتي يأ :بصني )١(

 .امهنيب ةعقاو سفنلا نأ يأ :نورح (۲)
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 لمعلاو «دئاق نامبإلا :لاق ءريمع نب ديبع نب هللا دبع نع -۷

 نو اذإو ءاهقئاسل مقتست م اهدئاق "ينو اذإف ؛نورح سفنلاو «قئاس
 ريخلا ىلع موقي تح اذه عم الإ اذه حلصي الف ءاهدئاقل مقتست م اهقئاس

 .هللاب ناعبإلا عم هلل لمعلاو هلل لمعلا عم هللاب ناعبإلا

 .لسکو رتف :ینو (۱)

IT - 



 بلقنملا ءوس ةفاخم سفنلا ىلع رذحلا باب

 :هلها هل لوقیف «يکبي لحر ناک :لاق «لوغم نب كلام نع -۸

 .يسفن تلتق امنإ :لوقيف .كنع اوفعل يكبت هلهأ تفحج مث اليتق تلتق ول

 رحبلا ةرم ينب نم باش انعم بكر :لاق «يلجعلا ميهب نع -۹

 «كلذ ىلع بكر لا له هبتاعف «راهنلاو ليللا ىكبي لعجف «ودبلا لهأ نم

 يسفنل نوكي نأ يل يغبني ام لقأ نإ :لاق .اليلق كسفنب قفرا :اولاقو

 كلذ يق اهيلع رمي ام يملعل ءايندلا مايأ اهيلع يكبأو اهيكبأ نأ يدنع

 .ىكب الإ دحأ بكر ملا ف ىقب امف :لاق .ادغ مويلا

 قرزألا درماز نب نمحرلا دبع تيأر :لاق «نابأ نب مكحلا نع -۰

 :لوقي -ادباع ناك و- ىفدعلا

 يبيسح باسحلل يناعد دق ول يبوح عباتت نم يحيوو يليو

 يبيصن تذحأ ايندلا يف تنك نإ مئاد ميلأ ليو يل ليولاو

 :هریغ هيف دازو لاق

 يبيحنو يتربع جيهي راذح يرذحاو كحيو سفن اي يظقيتساف

 هتيأر اذإ رمتعملا نب روصنم ناك :لاق «ةمادق نب ةدئاز نع ۹١-

 عنصت يذلا اذه ام :همأ هل تلاق دقلو «ةبيصعم. بيصأ دق لحر :تلق

 تبصأ ىب اي كلعل «تكست نأ داكت ال هتماع ليللا ىكبت ؟كسفنب
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 سفنلا ةبساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 .يسفن تعنص ام ملعأ انأ !همأ اي :لوقيف .اليتق تلتق «اسفن

 اموي يسيقلا حاير يديب ذخأ :لاق «ديعس نب ثراحلا نع -۲

 ىلع نحنو تاعاسلا رم ىلع يكبن تح ءيجب !دمحم ابأ اي مله :لاقف

 مث خرص روبقلا ىلإ رظن املف «رباقملا ىلإ هعم تحرخف :لاق «لاحلا هذه

 ؟كيكبي ام :لاقف « قافأف « يكبأ هسأر دنع هللاو تسسلجف «هيلع يشغ

 !هاسفناو !هاسفناو :لاق مث :لاق .كباف كسفنل :لاق .كب ىر ال :تلق

 ةبارق اذ ناكو- يسيقلا هبر دبع نب نسحلا نب دمحم نع -۳
 تيبلا هيلع لحدأو «يكبي وهو دجسملا هيلع لخدأ تنك :لاق -حايرل

 يف كرهد تنأ :اموي هل تلقف «يكبي وهو نانحلا يف هيتآو «يكبي وهو

 .اذكه اونوكي نأ بونذلاو بئاصملا لهأل قحي :لاق مث « ىكبف :لاق .متأم

 نم انتلأس كنإ مهللا :لوقي ناك هنأ ؛بعك نب دمحم نع ٤-

 اضر ذحأت ىح انع كيضري ام انسفنأ نم انطعأف «كلمم ال ام انسفنأ

 .!ريدق ءيش لك ىلع كنإ انسفنأ نم كسفن

 دعب- كلما دبع تنب ةمطاف ىلع تلحد :لاق «ءاطع نع ٥-

 ريمأ نع ينيربحأ !كلملا دبع تنب اي :اه تلقف -زيزعلا دبع نب رمع ةافو

 دق ناك هللا هحر رمع نإ «تلعف ام ايح ناك ولو «لعفأ :تلاق .نينمؤملا

 نم ةيقب هيلعو ىسمأ نإف «هموي مه دعقي ناك «سانلل هندبو هسفن غرف
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 سصفتلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضايو بفك

A EES E e SG SOIREE SIRI E EEE Fa Ta ON TT FETT TTT OTS OE SGESNSRGE ی ی یی یک کد ت 

 هموي جئاوح نم غرف دقو ءاسم یسمآ نأ ىلإ هلیلب هلصو هموی جئاوح

 «  نیتعكر ىلصف ماق مث هلام نم هل جرسي ناک يذلا هحارسب اعدف

 ةقهشلا "قهشي هدح ىلع هعومد لياست هدي ىلع هسأر اعضاو “”ىعقأ

 ققح هتلیل كلذك لزي ملف «هدبک تعدصنا وأ هسفن تحرح دق :لوقأف

 ريمأ اي :تلقف «هنم توندف :تلاق .امئاص حبصأ مث حبصلا هل قرب

 ينيعدف ءلحأ :لاق .كنم ناك ام ةليللا لبق ناك ام ءيشل !نينمؤملا

 :لاق «ظعتأ نأ وحرأ ينإ :هل تلق :تلاق .كنأشب كيلعو ينأشو ينأشل

 اهريغص ةمألا هذه رمأ تيلو دقو ينتدحوف يلإ ترظن ينإ «كربحأ اذإ

 «جاتحملا ريقفلاو «عئاضلا بيرغلا تركذ مث ءاهرمحأو اهدوسأو ءاهريبكو

 نأ تملعف «ضرألا فارطأو دالبلا يصاقأ يف مهابشأو «دوقفملا ريسألاو

 يل تبثي ال نأ تفخف «مهيف يجيجح ي ادمحم نأو «مهنع يلئاس هللا

 سفت ىلع تفحف ةحح ل هللا لوسر عم يل موقي الو ءرذع هللا دنع

 ؛ارکذ اذه تددزا املک انف ؛يلق هل لحجوو «ينيع هل تعمد افوحخ

 .يعد وأ نآلا يظعتاف كتربخأ دقو «ءالجو هنم تددزا

 :هلوق ين لوقي ضايع نب ليضف عمس ثعشألا نب ميهاربإ نع -1
 نم :لاق مث «مکسفنا نع : اولفغت ١ :لاق ««هس] 4 مکسشنأ ارلتفت لوط

 .اهلتق دقف هسفن نع لفغ

 .هءارو ام ىلإ دناست :هسولج يف ىعقأ (۱)

 .هقلح نم هتوص عام عم هسفن ددر ينعي :قهشي (۲)
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 قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 خألا قلي فلسلا نم لحرلا ناك :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۷

 نم ىلإ ءىست ال نأ تعطتسا نإو « هللا قتا !اذه اي :لوقيف «هناوحإ نم

 ؟بحي نم ىلإ ناسنإلا ءيسي لهو :اموي لحجر هل لاقف «لعفاف بحت

 .اهتيصع دقف هللا تيصع اذإو «كيلع سفنألا زعأ كسفن «معن :لاق

 مهسفنأ دابعلا مركأ ام :لاقي ناك :لاق «ريثک يبا نب ىج نع -۸

 .هللا ةيصعم لثع. مهسفنأ دابعلا ناهأ الو «هللا ةعاط لثع

 :لوقت ةأرما بط ص باطخلا نب رمع عم :لاق ‹«يعشلا نع -4

 اعالتلا علطت تاذللا ل ورمع جور دعب سفتلا ينتعد

 اعابر هتماقإ تلاط ولو يعاطت ملف تلجع اه تلقف

 اعانق ينللجت ةازخمو يسفن بس كعيطأ نأ رذاحأ

 .يحور ماركإو ءايحلا :تلاق ؟كلذ نم كعنم يذلا ام :رمع اه لاقف

 نمو «ىفتخا ىحتسا نم «ناولأ تاذ تانه ءايحلا يف نإ :رمع لاقف

 .يقو ىقتا نمو «ىقتا ىفتحا
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 لامعألا يف بأدلاب سفنلا داهجإ باب
 داعملا ين ةحارلا بلط

 ضرف دق هللا دبع نب رماع ناک :لاق «دايز نب ىلعملا نع ٠-
 دقو سلج رصعلا ىلص اذإ ناكو «ةعكر فلأ موي لك هسفن ىلع

 اذهو «ترمأ اذهب !سفن اي :لوقيف «مايقلا لوط نم هاقاس تحخفتنا

 لك ىوأم اي يموق :هسفنل لوقي ناكو ءءانعلا بهذي نأ كشوي «تقلح

 سعي ال نأ تعطتسا نإو «ريعبلا فوحز كب نفحزأل يبر ةزعوف !ءوس

 * «ىلقملا ىلع بحلا ىولتي امك ىولتي مث «نلعفأل كمهز نم ضرألا
 .!يل رفغاف «مونلا نم ينتعنم دق رانلا نإ مهللا :يدانيف موقي

 يلصي ناک بلاغ نب هللا دبع نأ ؛دادش يأ نب نوع نع -۱

 هللا ءايلوأ كشويو ءانرمأ اذهبو انقلح اذه :لوقيو «ةعكر ةئام ىحضلا

 .اودمحيو اوفكي نأ

 يف دهتجي ديزي نب دوسألا ناك :لاق «ةيمأ نب ليعامسإ نع - ۲

 م :هل لوقي ةمقلع ناكو ءرفصيو هدسحج رضخي تح موصيو ةدابعلا

 :هريغ لاقو .اودجف دح رمألا نإ :لوقي دوسألا ناكف ؟دسجلا اذه بذعت

 “ديرأ دسحلا اذه ةمارك

 .عوبطملا نم هانك ر دتسا «لصألا نم طقاس صنلا اذه (۱)
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 يف دهتجي يناحجرجلا زرك ناك :لاق «ةدئاز نب نامشع نع ٣۳-

 فلأ نيسم :اولاق ؟ةمايقلا موي رادقم مكغلب مك :لاقف «هل ليقف «ةدابعلا

 زجعيف :لاق .ةنس فالآ ةعبس :اولاق ؟ايندلا رمع مکغلب مکف :لاق .ةنس

 .؟مويلا كلذ نمأي تح موي عبس لمعي نأ مكدحأ

 ميثحخ نب عيبرلا دنع لجر ركذ :لاق «رضنلا نب دمحم نع ٠٤-

 اوفاح دابعلا نإ ءاهريغ مذ ىلإ اهنم غ رفتأف ضارب يسفن نع انأ ام :لاقف

 .مهسفنأ بونذ ىلع هونمأو «مهريغ بونذ ىلع هلل

 رعش تیبب تدبعت :لحر لاق :لاق «دلاح يبا نب ایرکز نع - ٥

 مس
 لغاش سانلا نع يسفت يف يسفن اهريغل يكبأ تسل يكبأ يسفنل

 نب كلملا دبع ىلع لحر لحد :لاق «ةليش يأ نبا نع ٠٦-

 :ناورم نب كلملا دبع هل لاقف -بدألاو لقعلاب فصوي ناك نمم- ناورم

 هيلع ملکمما هب ملكتي مالک لک نأ تملع دقو ؟ملکتا م :لاق .ملکت

 سانلا لزي م !هللا كمحري :لاق مث «كلملا دبع ىكبف هلل ناک ام الإ الابو

 ةمايقلا يف سانلل نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لحرلا لاق «نوصاوتيو نوظعاوتي

 ىضرأ نم الإ اهيف ""ىدرلا ةنياعمو اهرارم صصغ نم وجني ال «ةلوج
 هذه نلعجأل مرح ال :لاق مت كلما دبع ىكبف :لاق .هسفن طخسب هللا

 .ادبأ تشع ام «ينيع بصن الاثم تاملكلا

 .توملا ةدهاشم :ىدرلا )١(
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 كاكف يف ىعسي ءايندلا يف ريسأ نمؤملا نإ :لاق «نسحلا نع - ۷

 .لاعتو كرابت هللا ىقلي ىتح ايش نمأي ال «هتبقر

 نم يسفن كتفأ ال فيك يحيو :لاق « هللا دبع نب نوع نع -۸

 .!ينهر يب قلغي نا لبق

 :باش انأو ةرم لحجر يل لاق :لاق «شايع نب ركب يأ نع -۹

 ريغ ةرحآلا ريسأ نإف ؛ةرحآلا قر نم ايندلا يف تعطتسا ام كتبقر صلح
 .دعب اهتيسن امف :ركب وبأ لاق .ادبأ كوكفم

 نع ترصق كنا ول :قورسمل ليق :لاق «ةيمأ نب ليعام”إ نع ٠-
 هللا نأ ينربخأف تآ يناتأ ول هللاو :لاق -ةدابعلا نم يأ- عنصت ام ضعب

 يسفن ينرذعت تح لاق ؟كاذ فيك و :ليق .ةدابعلا يف تدهتحال ؛ينبذعي

 لَو $ :ىلاعتو كرابت هللا لوق يق كغلب امأ ءاهمولأ ال منهج تلحد نإ
 ل اوراص نيح مهسفنأ اومال اإ [٠ةمشا 4 نزلا يضلابمينأ

 تعطقناو «نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو ءةينابزلا “ "هتقنتعاف «منهح

 .هسفن مولي مهنم ئرما لك لبقأو «ةمحرلا مهنع تعفرو « ينامألا مهنع

 «هدوعن ينزملا هللا دبع نب ركب ىلع انلخد :لاق «ةرح يبأ نع ١-

 رصق وأ ءهللا ةعاط يف هسفن لمعأف «ةوق هللا هقزر دبع :لاقف «هسأر عفرف

 .هللا يصاعم يق اهلمعي ملف فعض هب

 مهتسبح :مهتقنتعا (۱)
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 ابأ اي :يلجعلا قرومل لاق الحر نأ ؛ينشلا جرعألا ديزي نع -۲

 :لاق .موصأ الو يلصأ نأ عيطتسأ ال ينإ «يسفن كيلإ وكشأ !رمتعلا

 ينإف «رشلا نع فعضاف ريخلا نع تفعض ذإ امأ «كسفن ىلع ينثت امسعب
 .اهمانأ ةمونلاب حرفأ

 :لاق «ليعامإ نب لمؤم انثدح :لاق دمحم نب دمحأ نع- ۴٣

 الول :لاق -توملا هرضح ال - رانيد نب كلام نأ ؛ناذاز نب ةرامع انثدح

 انآ اذإ يلهأل تيصوأل ؛يلبق ناك دحأ هعنصي م ايش عنصأ نأ هركأ ينأ

 لاح لا كلت ىلع يب قلطنيف يقنع ىلإ يدي اوعمجي نأو ينوديقي نأ تم
 ينلأس اذإف :دمحم نب دمحأ ريغ لاقو “'قبآلا دبعلاب عنصي امك نفدأ ىح

 .طق نيع ةفرط يسفن كل ضرأ مل !بر يأ :تلق «يبر

 تهركأ ام لامعألا لضفأ :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع-٤

 سوفنلا هيلع

 ؛دعب ام :هل خأ ىلإ لحر بتک :لاق «بیلک نب ةءابع نع - ٥

 نیو كني ازمماح نوكي ام كل لا لأ ام عدت نأ تمطتسا إف

 .مارحلا ىلإ هسفن تقات ؛هلك لالحلا بعوتسا نم هنإف «كيلع هللا مرح ام

 انأف «يبر توحرو يسفن تفح :لاق «يديبزلا ةبيش يبأ نع ١-

 وحرأ ام ىلإ فاحأ ام قرافأ نأ بحأ

 .هديس نم براملا :قبآلا دبعلا )0)
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا نينو صفا ةر ك

 ظيلغ سانلا ىلع قيقر كنإ !مدآ نبا :لاق «يشاقرلا نع -۷

 موي لك يف تنأو «تيكب كلهأ ضعب كيلإ يعن ول «ضعب ىلع كضعب
 :ركب وبأ لاق- رعاشلا لوقي كلذ لثم ينو .اهكبت ال كسفن كيلإ ىعنت

 :-قارولا دومحم هدشنأ كلذ لوقي

 ىدرلا نم نامأ هيفكب نأك هسفن لفغیو تیم ىلع ېکبی

 ادغ تیم نم هیکبي نأب قحأ هموي ردص يف روبقملا تيملا امو

 اناطلس مظعأ ادحأ تيأر ام :لاق ؟سيق نب فنحألا انل فص :لحرل

 ذحأف «ءامو حلع. نيفيغر ىلع ةليل لك يف رطفي ‹طيرشب اهقلعي ءافيغر

 تماقف -هيلإ رظنت ءادوس هل ةالومو :لاق- هيلإ رظني لعجف هرطف ةليل

 ِءاج نأ املف ؛امئاص حبصأو رطفأف «قبط ىلع رمت نم ءيشب تءاجف

 راج ينثدح :ةبقع نب ديلولا لاق .ءامو احلمو هيفيغر ذحأ راطفإلا تقو

 ارمت ةحرابلا تيهتشا :لوقي هسفن بتاعي هعمسأ تلعح :لاق «هل

 .ايندلا يف ماد ام ارمت دواد قاذ ال «ارمت ةليللا ت تيهتشاو ‹«كتمعطأف

 هيمدق تحت هتوهش لعح نم :لاق «يرمنلا جاجحلا يآ نع
 .هلظ نم ناطي ثلا قرف

 .عزحو فاح يأ :قرف )١(
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 الو «تدوع اذإ سفن نم ىطعأ ري مل :لاق «ةداتق نع ٣-

 .دوعت مل اذإ اهنم فعضأ

 يظرقلا بعك نب دمحم مأ تلاق :لاق «يرصبلا ريثك يأ نع -۳

 كنأ تننظل ابيط اريبكو ابيط اريغص كفرعأ ينأ الول !ينب اي :دمحم

 !اتمأ اي :لاق . راهنلاو ليللا يق كسفنب عنصت كارأ امل اقبوم ابنذ تثدحأ

 :لاق ؟ينتقمف يبونذ ضعب ي انأو يلع علطا دق هللا نوكي نأ يننمؤي امو

 هنأ قح رومأ ىلع يب درت نآرقلا بئاجع نأ عم «كل رفغأ ال بهذا

 .يتجاح نم غرفأ امو ليللا يضقنيل

 هه يلع نب نسحلاب لزن امل :لاق «ةلقصم نب ةبقر نع -4

 ينإ مهللا :لاقف «جرحخأف «رادلا نحص ىلإ يشارف اوحرحأ :لاق «تولا

 .!اهلثمب بصأ مل ينإف كدنع يسفن بستحأ

 لعح ءةافولا نسحلا ترضح امل :لاق «ديبع نب سنوي نع ٥-

 دقف ءايش تيأر له !هبأ اي :لاقف «هللا دبع هنبا هيلع بکأف ؛عحجرتسی

 .اهلثم. بصأ مل يتلا يسفن ن هللاو يه !ينب يا :لاق ؟انتممغ

 هيلع هللا ىلص بوی يلتبا ام :لاق «كيرد نب دلاخ نع -

 .ةنس نيعبس ءالبلا ىلع يربصاف «ةنس نيعبس تمعن دق :هسفنل لاق
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 بويأ نم تبصأ ام :هللا هنعل سيلبإ لاق :لاق «ديبز نع -۷

 .هيلإ تغلبأ دق ينأ تملع هنينأ تعم اذإ تنك ينا الإ «هب تحرف اغیش

 ال ىودع انسفنأ ىلع اندعا مهللا :لاق «يرملا خاص نع -۸

 . !اهيف انيلع بوقع

 دق سدقملا تيبب اباش تيأر :لاق «يرح نب بالك نع -۹

 ىلع ةميلس نيعلا نوكت مك !ىف اي :هل تلقف «ءاكبلا لوط نم شمع

 يديس ءاش اذإو «نكتلف يبر ءاش مك :لاق مث «یکبف :لاق ؟ءاکبلا اذه

 حرفلاو رورسلا ءاحر يكبأ امنإ «يندب نم يلع مركأب تسيلف «بهذتلف
 رمألاو دبألا نزحو رهدلا ءاقش هللاو وهف ىرحألا نكت نإو «ةرحآلا يق

 نع يتلفغ هللا ىلع بستحأ ينإ «يسفن ىلع هرذحأو هفاخأ تنك يذلا

 .هيلع يشغ مث « يظح يف يريصقتو يسفن

 :يرهوجلا ةمادق نب دمحم دشنأ ٠-

 ينقرأ توملا ركذو تقرأ ينإ

 انزح ارعشم يسفنل كبأ م نإ

 هتتم هنزحت ملو تومي نمای

 اهقلخيو يباونأ عقرأل ينإ

 اهعجأو يلاومأ رمثأ نل

 ينكر تيو يدحل يب عفريس نمل

 يندعسأف يندعسأ عمدلل تلقف

 نمف اه قرأ نمف تامملا لبق

 نزحلاب هالوأ امف توب نمو

 نفعلاو نهولاب امه نامزلا بدح

 نمل نمل دغأ نمل حورأ نمل
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 ةنيدملا لهأ نم موق ناك :لاق «يراصنألا ةيزغ يبأ نع ١-

 اولتق ةرحلا موي سانلا لتق املف «هيف نورمسي ليللاب مم سلجب ين نوعمتجي
 ةليللا ءاج مث ءادحأ مهنم سحمي ملف < «هسلحم ىلإ ءاجف «لحر مهنماجنو

 ملعف ادحأ مهنم سحمي ملف ةثلاثلا ةليللا ءاج مث ءادحأ مهنم سحب ملف ةيناثل

 :تيبلا اذهب لثمتف «اولتق دق مهنأ

 ةامكلل يركذب انزح ىفك  ينوفلخو ةامكلا بهذ الأ

 :سلحجا بناج نم يدونف لاق

 تامملا لبق اهكباف كسفنو تلوت دقف ةامكلا كنع عدف

 تاتشلا ثعش امهنيب قرفي امويدب ال ةعاج لكف

 ناميلس نأ ركذي هابأ عم هنأ ؛يمرادلا ديعس نب دمحم نع -۲

 :لاق .باشلا كلملا انأ :لوقيف ءةآرملا يق رظن اعر ناك كلملا دبع نبا

 هلهأ يف ىمحلا تشفو «هيف تام يذلا هضرم ضرمف «قباد جرم لزتف

 اهدي نم زوكلا طقس ذإ هئضوت يه انيبف «ءوضوب ةيراج اعدف «هباحصأو

 :لاق .مومحم :تلاقف ؟نالفف :لاق .ةمومحم :تلاق ؟كتصق ام :لاق
 سيل هضرأ يف هتفيلخ لعح يذلا هلل دمحلا :لاق .ةمومحم :تلاق .ةنالفف

 :لاقف «يسبعلا عاقعقلا نب ديلولا هلاح ىلإ تفتلا مث «هفضوي نم هل

 عاتمو ةلعت ةايحلا هذه اإف ديلو اي كءوضو برق

 :ديلولا هباجأف لاق

 عامجو ةقرف هيف رهدلاف احلاص كتايح يق كسفنل لمعاف
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باثك
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 تقمف يرمأ نم ءايشأ يف تركفت :لاق «حلاص يبأ نع -۳

 تأضوتف «ليللا نم ةعاس ترهسو «ينيع تركذ امل تعمدف «يسفن

 اهعمو رضح بايث اهيلع ءانسح ةيراجب اذإف ؛ يعضوم تيفغأ مث «تيلصو

 دهش وه اذإف هتقذف .اذه قذ :تلاقف «ضييبأ صرقلا هبش ءيش

 ‹«كنم اذه :تلاقف .اذه لثم تقذ ام :تلقف «ينمقلت تلعجف تبذعتساف

 كتركفو «ةدابع كسفن كتقم :تلاقف ؟يرسف :تلقف .كوداز تدز نإف

 ال ركل لمعا :تلاق مث . "هنج كتالصو «ةرسم كتعمدو «ةنسح

 رمأل انلهأو «كلضفب انيلع عستا !عستم اي :لقو «ريثكلاب قيضت

 انيلع دحو «ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ تنأف ةرفغملا قحتسن م نإف «هلهأ

 يجحلا تنو ءانف ىلإ ¿ نحنو «ىقبي كدنع امو دفني اندنع ام نإف كتم رب

 يدي يف اذإف «تهبتناف تمنف «تعجطضاف عجطضا :تلاق مث !مويقلا

 نم ىطعأو «ركشو معنأ نم ناحبس :بوتكم اهيف دوز ال ريرح ةقرح

 :هيفو !كقزار يصعتو كودع عيطت كلهجأ ام !مدآ نبا اي !رفك

 ىقتلا ايندلا ةراحت ريخف يعاي كمانم نم ظقيت

 ° حار ىف ةقصلمل اهنإو تهبتناف :لاق

 ىف ةملس نب دام تيأر :لاق «هيبأ نع هللا دبع يبأ نع ٤-

 .لسع يأ :دهش (۱)

 .ةياقو :ةنج (۲)

 .يفك ي يأ (۳)
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 :يل ليق :لاق ؟اذام :تلق .اريخ :لاق ؟كبر كب لعف ام :تلقف «مونلا

 ءايندلا يف نيبوعتملا ةحارو كتحار ليطأ مويلاف «كسفن تددك ام لاط

 .مه تددعأ اذام !خب خب

 ناظم ايندلا تبلط :لاق «ميشأ نب ةلص ءابهصلا يأ نع ٠-
 وه امأو «هيف ليعأ الف انأ امأ ءاتوق الإ اهنم بيصأ ال تلعجف ءاهالح

 افافك كقزر لعح !سفن يأ :تلق «كلذ تيأر امل «ينزواجي الف

 .دکت ملو تعبرف «يعبراف

 ول ةداهشلا عضوم ىرأ دق :لاق «زرحم نب ناوفص نع ٦-

 ةدباعلا ةلحز ىلع لحد :لاق «يندرألا لهس نب دمحأ نع-۷

 اغإ ؟اهب قفرللو يل ام :تلاقف ءاهسفنب قفرلا يق اهوملكف «ءارقلا نم رفن

 !هاتوحإ ای هّللاو ءادغ هکر دی مل ءيش مويلا هتاف نمف «ةردابم مايا يه

 ام هل نيكبألو «يتايح مايأ هل نموصألو «يحراوحج ينتلقأ ام هلل نيلصأل

 .هيف رصقي نأ بحيف رمأب هدبع رمأي مکی :تلاق مث «يانيع ءال تلمح

 :يميلسلا ءاطع ةأرما يل تلاق :لاق «ةديبع يأ رارس نع-۸

 يف ينبتاعت فيك !رارس اي :يل لاقف «هتبتاعف .ءاكبلا ةرثك يف ءاطع بتاع

 هللا باذع نم مهب لزاي امو رانلا لهأ تركذ اذإ ينإ «يلإ وه سيل ءيش

 بحستو اهقنع ىلإ اهدي لغت سفنل فيكف «مهب يسفن يل تلثمت هباقعو
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 سفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضادر بلك

 كحيو ؟يكبت ال نأ بذعت سفنل فيكو ؟يكبتو حيصت ال رانلا يف

 .كك هللا مهمه ري م نإ هلهأ نع ءاكبلا ءانغ لقأ ام !رارس اي

 ينارادلا ناميلس ابأ تعم :لاق «يراوحلا يبأ نب دمحأ نع -۹

 يف امويو ةليل تماقأف منهج رطانق نم ةرطنق ةدبع يتحأل تفصو :لاق

 تحاص امه تركذ املكف «دعب اهنع عطقنا مث «تكست ام ةدحاو ةحيص

 :لاق ؟اهحايص ناک ِءيش يأ نم :تلق < تتحس مث «ةدحاو ةحيص

 .اهب “افكت يهو ةرطنقلا ىلع اهسفن تلثم OD a ر : ٠

 ناك و- ضيبألا وبأ بتك :لاق «يرزحلا صفح يبأ رمع نع - ٠

 اسفن الإ ايندلا نم فلكت مل كنإف ؛دعب امأ :هناوخإ ضعب ىلإ -ادباع

 تنأ نإو ءاهحالصب دسف نم داسف كرضي م اهتححلصأ تنأ نإف «ةدحاو

 درسأ وأ رضحأ نم اهلكأ نم يلابت ال ىقح ايندلا

 :زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاق :لاق «سنوي نب لضفلا نع - ١
 يف اثولتم انيطب ائيطب تحبصأ :لاق ؟تحبصأ فيك !نينمؤملا ريمأ اي
 .ىنامألا هللا ىلع ىنمتأ اياطخلا

 نايفس نأ ؛هلاحر ضعب نع رك ذي «نيسحلا نب دمحم نع -۲

 سوفتلا نأ سانلا ربحأ !هللا دبع ابأ اي :فتاه هب فتهف امئان ناك يروثلا
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 سضفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 بدلا نهكاكف نإف لمعاف ؛اهنوبسکی نئاهر

 عضي ملف «ةكم مدق نسحلا نأ ؛كرابملا نب هللا دبع نع -۴

 ةرتف يسفن يف تدحو :لاق «هل ليق حبصأ املف ؛فطي ملو هبنحج

 .ةعجضلا اهدوعأ نأ تهرکف

 اهتدوع اذإ ءارمصو اندب نيعلل نإ :لاق «ىميتلا ناميلس نع - ٤

 .تداتعا مونلا اهتدوع اذإو «تداتعا رهسلا

 تناك ىضم اميف نيحلاصلا نإ :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع - ٥

 ىلع الإ انيتاوت داكت ال انسفنأ نإو ءاوفع ريخلا ىلع مهيتاوت مهسفنأ

 ؛لوألا ردصلا كردأ خيش ينثدح :لاق «رانيد نب كلام نع ٤١ ١-

 اهبحاص اهمعن نإ اسفن متيأرأ» :لوقيف «هباحصأ ظعي ناك ل هللا ىبن نأ

 ادغ هتحدم ؛اهبعتأو اهبصنأو اهفلاخ نإو « هللا مادق ادغ هتمذ ؛اهبراقر اهقنفو

 ٣ ”(يکبنجأ نیب يتلا مكسفنأ مکی هللا مادق

PP (0)بعتلاو دحلا يأ . 
 .فعضلاو' راسكنالا :ةرتفلا (۲)

 ىلع افوقوم ۳٠۲/۲ ةيلحلا يق ميعن وبأ هجرحأ دقو اعوفرم فنصملا دنع رثألا اذه ءاح (۳)
 انأ نإ اسفن متيأرأ :كلب يبلا باحصأ نم لحر لاق :كلام لاق :هظفلو ةباحصلا دحأ

 ؛اهتبصنأو اهنقهرأو اهتبعتأ انأ نإو هللا مادق ادغ ينتمذ ؛اهتقتفو اهتمعنو اهتمركأ

 .ملعأ هللاو .هسفن ينعي هلا مادق ادغ ينتحدم
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 سصفنلا ةيساحم ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةشادر بانك

 مكنادبأ تيأر ام هللاو ينإ :لاق «نالجع نب طيش نع - ۷

 .!مكيف هللا كراب هللا ةعاط يف اهوبصناف الأ ؛مكبر ىلإ مكاياطم

 نم انآ هللا دبع نب رماع لاق :لاق «رخص يبا نب رخص نع -۸

 .!؟ةنحلا لحدي يلثم وأ !؟ةنجلل انأ وأ !؟ةنحلا لهأ

 نب دمحم لاق :لاق «يراقلا نمححرلا دبع نب بوقعي نع - ۹

 هسفن مصاخي وهو شايع نبا ىلوم دايز يبأ نب دايز تفلح ينإ :ردكنملا

 نم نسحأ ىلإ نيجرختأ ؟نيبهذت نيديرت نيأ «يسلحا :لوقي ,دجسملا يف
 رادو «نالف راد يرصبت نأ نيديرت ؟هيف ام ىلإ يرظنا ؟دجسملا اذه

 !سفن اي ماعطلا نم كل ام :هسفنل لوقي ناكو :لاق ؟نالف رادو «نالف

 نم كل امو «نيبوثلا نيذه الإ بايثلا نم كل امو «تيزلاو زبخلا اذه الإ

 اذه ىلع ربصأ انأ :تلاقف ؟يتومت نأ نيبحتفأ ؛زوجعلا هذه الإ ءاسنلا

 .شيعلا

 ىلإ حابصلا نب رماع عم تيضم :لاق «ظيلغ نب لهس نع ٠-

 :رماع هل لاق «نذُا املف «ملکتی هانعمسف «هدحو راد یف ناکو دباعلا رکب

 دق رسك اهيف ةرهطم اذإو «ماعطل ينتعزان يسفن :لاق ؟ملكت تنك نمل

 نإف «شيرجلا نيجعلا حلم الإ سيل :امه تلقف ءابيط احلم ينتلأسف ءاهلب

 ۾ اثالث كلذ دعب ثكمف :لاق «هریغ يدنع سيلف الإو اذه نیهتشت تنک

 .ائیش معطي
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 سضفنلا ةيساحم ةلاسر قاحلا بيدينو سفنلا تاير الا

TESS OSES SERS OE 5 E DO eS 0 8 DRS : 

 نيذلا ؛ ةمايقلا موي اباسح سانلا رسيأ :لاق «نسحلا نع ٠١١-

 يذلا ناك نإف ؛مهلامعأو مهموم دنع اوفقوف ءايندلا يف مهسفنأ اوبساح

 موي رمألا لقثي اغنإو :لاق ءاوكسمأ مهيلع ناك نإو ءاوضم مه هب اومه

 «ةبساح ريغ نعاهوذحأ ءايندلا يف رمألا اوفزاج نيذلا ىلع ةمايقلا

 بتکلآ اده لام "رو نالا لم مهيلع ىمحأ دق ف هل اودجوف

 | هري الو ةَريغَص رداع ل

 @ 8 $ FF £ 

 سفنلا ةبساحم ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا ماخ دمح انیبن ىلع هتاولصو
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 كرابت هللا نع ليربح نع يب يبلا نع 4ف كلام نب سنأ نع ١-

 . هيلع تضرتفا ام ءادأ لثمب يدبع يلإ برقت ام» :لاق « ىلاعتو

 نكت ؛مراحلا قتا» :لل هللا لوسر يل لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۲

 .(سانلا دبعأ نم

 نکت ؛اعرو نکر» 0 هللا لوسر لاق :لاق هد ةريره يبا نع ۳

 .(سانلا دبعأ

 هرس نم)» هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 .“(بونذلا نع فكيلف ؛دهتجلا بئادلا قبسي نأ

 )١( :مقر ءايلوألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ١.
 ىلعي وبأو ٠٠١/۷ طسوألا يف يناربطلاو ٠١٠/٤ يذمرتلاو ۲ دمحأ هجرحأ (۲)

 «هريغل حيحص هنكلو فيعض دمحأ دانسإ ١۹٦/۸: هللا هحر ركاش خيشلا لاق ١
 .داجأف هيف لوقلا:لضفو

 لاق ۲٠١/٠١ دنسملا يف ىلعي وبأو ٠١٠١/۲ ةحام نباو ۲ دهزلا يف دانه هجرحأ (۳)

 .نسح هدانسإ ١/٤ ۲٤: حابصملا يف يريصوبلا
 نبا هقثو نومیم نب فسوي هیفو ۳٦۱/۸ ىلعي وب هاور :۲۰۰/۱۰ عمحما يف يمثيملا لاق )٤(

 ٤1/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو «روهمجلا هفعضو نابح

 دحجبلا يأ :بئادلا قبسي .نوميم نب فسوي الإ حيحصلا ةاور هتاورو ىلعي وبأ هاور

 بونذلا موش نأل :بونذلا نع فكيلف .بعت وأ دحج :لمعلا يف بأد نم «دهتجلا

 ىلإ يشملا نم عني بونذلا ديقو ؛نارسخلا رمشيو «نالذخلا بقعيو «نامرحلا ثروي
 ك
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سقنلا ةضاير بانك

 ‹«ةرصانخب زيزعلا دبع نب رمع انبطح :لاق «ديز نب يلع نع ٦-

 .ضئارفلا ءادأو مراحلا بانتجا ةدابعلا لضفأ نأ ىرأ :لاقف

 امع يهنلاو هللا رمأ اع ذحألا :نيذه يق ريخلا :لاق «نسحلا نع -۷

 .هنع هللا یهن

 كرت نم لضفأ ءيشب نودباعلا دبع ام :لاق «نسحلا نع -۸

 .هنع هللا مهاهن ام

 لحر لاق :لاق «هثدح خيش نع يرهوجلا ةمادق نب دمحم نع -۹

 كدقفي الو «هنع هللا كاهن ام دنع هللا كاري ال :لاق ؟ىنصوأ :راطبلا دوادل

 . هب كرمأ ام دنع

 .ةذل ايندلا يف هل نكي مل ضئارفلا ءادأ يف هتمه تناك

 .تاعاطلا يف طاشنلاو تاريخلل ةفخلا نم عني بونذلا لقثو «ةمدخلا ةعراسمو ةعاطلا

 وهف اهنع فك نمف دشألا وهو يهانملا كرتو «تاعاطلا لعفو يهانملا كرت :نارطش نيدلاو

 الإ اهيلع ردقي ال تاوهشلا كرتو «دحأ لك اهيلع ردقي ةعاطلاو اقح نيدحملا نيقباسلا نم

 ىلع هللا ةمعنب ةناعتسالاف «كنيدل ةمعنو «كيلع هللا نم ةمعن كحراوحجو «نوقيدصلا

 . ٤١/١ ضيفلا .نايغطلا ةياغ كدنع ةعودوملا ةنامألا يق ةنايخلاو «نارفكلا ةياغ هتيصعم
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةصاير بانك

 هللا ةيشحخ» :ل هللا لوسر لاق :لاق لک ذ كلام نب سنأ نع ١١-

 ةيصعم نع هدصَي عرو هل نكي م نمو ءلمعلا ديس عرولاو ءةمكح لک سار

 .'(هلمع نم ءيشب هللا اع ؛الخ اذإ هللا

 ىوقتلا سأر» ي هللا لوسر لاق :لاق «ردكنملا نب دمحم نع |

 (عرولا هتلمکتو ‹لمعلا هتقیقح ر ءربصلا

 دودح)» :# هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۳۴

 زوفلا وهو ءاخرلا يف ركشلاو ءرمألا كالم وهو عرولا :ةعبرأ هب ةطيحلا مالسإلا
 فرش وهو عضاوتلاو ءرانلا نم ةاجنلا وهو ةدشلا ىلع ربصلاو ءةنجلاب

 .(نمؤملا

 لضف» :ٍي هللا لوسر لاق :لاق «يئالملا سيق نب ورمع نع ٤-

 “(عرولا مکنید كالمو ءةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا

 باهشلا يف يعاضقلاو ۱۹١/۲ سودرفلا يف يمليدلاو ۳۸٠/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ )١(
 .فيعض هدانسإ :ينابلألا خيشلا لاق . ٠/١

 .هجرخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم ثيدح (۲)
 .۳۳۳/۳ سودرفلا يت يمليدلا دنع سابع نبا نع الوصوم ءا «لسرم ثیدح (۳)

 نعو ۱۹۷/٤ طسوألا يف يناربطلاو ۲۷۱/۷ رازبلا هاور ةفيذح نع تبث «لسرم ثنیدح )٤(
 خيراتلا يف بيطخلاو ۳۸/١١ يناربطلا هاور سابع نبا نعو ۱۷١/١ مكاحلا هاور دعس

 .حيحص :ينابلألا خيشلا لاق ٤

- 110۷ 



 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 لهأ ادغ هللا ءاسلج)» : هللا لوسر لاق :لاق هڪ ناملس نع ٥-

 .«ايندلا يف دهزلاو عرولا

 نكر :هظ ةريره يبأل لاق لي هللا لوسر نأ ؛لوحكم نع ٦-

 .«سانلا دبعأ نكت ؛هللا نيد يف اعرو

 م :طكا ىسوم هللا لاق» :لاق كيب يبلا نع هه سابع نبا نع -۷
4 )۳( 

 . «عرولا لشعب نوبرقتملا لإ برقي

 :اولاق ؟لضفأ سانلا يأ :لاق هل باطخلا نب رمع نع -۸

 ليبس يف نودهاجلا :اولاق .ارحافو ارب نوكي يلصملا نإ :لاق .نولصلا

 مئاصلا نإ :لاق .نومئاصلا :اولاق .ارحافو ارب نوكي دهاجلا نإ :لاق .هللا

 .هللا ةعاط لمكتسي هللا نيد يف عرولا نكل :رمع لاق .ارجافو ارب نوكي

 [.٠ه:ةرغبل] 4 ءاَشَي نم ةمَكحلآ ىتّرُي ط :هلوق يف نسحلا نع -۹

 .عرولا :لڵاق

 ىلع عيكتم وهو نسحلا ىلع تلحد :لاق «ةرق نب ةيواعم نع ٠١-

 ىف ةالصلا :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ !ديعس ابأ اي :تلقف «هريرس

 مراكم يف لال نبا هاور ۳٤۸/۳: يوادملا يف يرامغلاو ٠٦١/١ ضيفلا يف يوانملا لاق )١(
 .فيعض دانسإب ٠١۹/۲ سودرفلا ف يمليدلاو قالحألا

 .۳ :مقرب هجيرخت مدقت (۲)

 وهو ربيوح هيفو ۱۸۸/٤١ طسوألا ف يناربطلا هاور ۲۹٦/۱١: عمحملا يق يمثيهلا لاق (۳)

 .۳۲۸/۲ باهشلا ف يعاضقلاو ۳٠٠/۷ بعشلا يق يقهيبلا هجرحأ امك .ادح فيض
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

EG OES EET COG Oا 2 0 2  

 .فئاص موي يف :لاق ؟لضفأ موصلا يأف :تلق .ماين سانلاو ليللا فوح

 :هل تلق .انمن اهالغأو اهلهأ دنع اهسفنأ :لاق ؟لضفأ باقرلا يأف :تلق

 هلك رمألا سأر كاذ :لاق ؟عرولا يف لوقت ام

 فرعتأ :هل ليق :لاق «نادعم نب دلاخ نع ورمع نب ناوفص نع -۱
 .ايقت ناك اعرو ناك نمف «عرولا فرعأ نكلو ةينلا فرعأ ام لاق ؟ةينلا

 ققح متيلص ول :ةاثلا مرم نب يسيع لاق :لاق «ةأطرأ نع -۴
 نم ىرحو «داتوألا لاثمأ اونوکت تح متیلصو «ایانحلا لاثمأ اوريصت

 .قداص عروب الإ هللا دنع ام متكر دأ ام ؛راهنألا لاثمأ ع ومدلا نم مكنيعأ

 :لاقف «يرمعلا ىلإ لجر ءاح :لاق «بدؤملا ليعامإ يبأ نع -۳

 «كبلق لحدت عرولا نم هذه ةنز :لاقف «ضرألا نم ةاصح ذحأف .ينظع

 هللا نوكي نأ بحت امك :لاق .يندز :لاق .ضرألا لهأ ةالص نم كل ريح

 .مويلا هل نكف ادغ كل

 كرتل :فلسلا ضعب لاق :لاق «بئاسلا نب زيزعلا دبع نع ٤١-

 ةجح ةئامسم نم يلإ بحأ هللا هركي امن "قناد

 سانلل دهحأ ءيش ضرألا يق ام :لاق «نسحلا نع سنوي نع ٥-
 كاذ !هب !هب :لاق ؟عرولا نيأف :سايإ وبا لاقف :لاق .ليللا مايق نم

 .رمألا "الص

 .ةفوطعم يأ ةينح اهنأل سوقلا امو ينح وأ ةينح عمج ()

 .رانيدلا سدس (۲)

 .كالم :ةخسن يف (۳)
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 مهو «عرولا نوملعتي مهو سانلا تكر دأ :لاق «كاحضلا نع ١-

 .مالكلا نوملعتي مويلا

 الإ ضعب نم انضعب ملعتي امو انتيأر دقل :لاق «كاحضلا نع -۷

 .عرولا

 .هعرو ردق ىلع لحرلا "لب :لاق «دمحم نب رضنلا نع -۸
 :ةرصبلا لهأ نم ةأرما تلاق :لاق «رافصلا رفعحج يأ نع -۹

 .يفخلا عرولا هلخدي نأ ؛ايندلا بح هلحدي بلق ىلع مارح

 لثم نع  عرت ىح :لاق ؟عرولا امو :اولاق .عرولا :لاق ؟لضفأ ءيش : “5 | 5 ا5 ذآ

 .ضرألا نم اعيش ذحأو ءاذه

 ةدابعك نتفلا ي عروتلا لاقي ناك :لاق «يرملا اص نع ١-

 .ءاحرلا يف نينسلا

 ؛هبحصي نمل ةباحص نسحو «هيلع هللا مرح امع هزجحي عروو «هلهج

 .هيف هلل ةحجاح الف

 .كسن :ةخسن يف )١(

 .عزات :ةخسن يف (۲)
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتک

 ا ا ءادأ :تلق .هنم دب الام :لاق ا لاسعألا يأ :تلقف

 .عرولا وهو !يراخب اي تنسحأ «معن :لاق ؟مراحلا بانتحجاو

 .ينصوأ :تلقف «مونلا يق الّيَضف تيأر :لاق «قاحسإ يبأ نع ٤-

 اهنم لضفأ ايش َرَأ ملف «ضئارفلاب كيلع :لاق

 ‹ةضيرفلا يف لوطي يبا ناک :لاق «ةورع نب ماشه نع °

 .لاملا سر يه :لوقیو

 لامعألا يأ :نسحلا دنع اوركاذت :لاق «ةرق نب ةيواعم نع ۳

 :لاق ؟مراحلا كرت :انأ تلقف ءليللا مايق ىلع اوقفتا مهنأكف :لاق ؟لضفأ

 .رمألا مت ءرمألا مت :لاقف امه نسحلا هبتناف

 .عرولاو ركفلا ؛ةدابعلا لضفأ :لاق «نسحلا نع -۷

 تک كسانلا اغنإ اا

 لاق ا هللا وسر هجو نع حَتُت !ةلثاو بكرا :هباحصأ ل لاقف

 «يمأو تن يباب :تلقف :لاق «لأسيل ءاج افإف «هوعد» : هللا لوسر

 يل فيكو :تلق «كّسفن كعفثل» :لاق .كدعب نم كنع هذخأن رمأب انيتفت

 :تلق «نوُتْفْلا كاتفأ نإو «كبيري ال ام ىلإ كُّبيِرَي ام غد :لاق ؟كاذب
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 ‹«لالحلل نكسيل داؤفلا نإف «كبلق ىلع كدي عضت» :لاق ؟كاذب يل فيكو

 .(يبكلا يف عقي نأ ةفاخم ريغصلا عدي ملسملا عرولا نإو «مارحلل نكسي الو

 هبيري ام كرت ؛اعرو دبعلا ناك اذإ :لاق «نمحرلا دبع بأ نع - ٠

 .هبيري ال ام ىلإ

 هلل دبع كرت ام» :لاق يي هللا لوسر نأ ىنغلب :لاق «يعشلا نع ٤١-

 .«كرق امن هل ريخ وه ام ايندلا نم هللا هاطعأ الإ ؛ايندلا نم ايش

 ؛هلل الإ هک رتی ال ایش دبع كرت ام :لاق هه بعك نب يبأ نع -۲

 نم هذحأي هب نواهت الو «بستحي ال ثیح نم هنم ريخ وه اع هللا هات الإ

 .هيلع دشأ وه اع هللا هاتأ الإ ؛هل يغبني ال ثيح

 الإ ايش ايندلا نم تكر ت ام :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۳

 هللا معنأ امو -دهزلا نم ينعي- هنم لضفأ وه ام يباق يف كبك هللا ينبقعأ

 ديبع هيفو ۷۸/۲۲ يناربطلاو ٤۷۷/١۳ ىلعي وبا هاور ۲۹٤/۱۰: عمحملا يف يمثيملا لاق )١(
 بيرغ نسح ثيدح :يلامألا نم ۳١ سلحلا يف ظفاحلا لاق .كورتم وهو مساقلا نبا

 اغإو .لوهجب هنإ :يزارلا متاح وبأ لاقف «ةبلعث نب ءالعلا الإ حيحصلا لاحر هلاجرو

 .ةقرفم دهاوش نتملا هنمضت ام عيمحلل نأل هتنسح

 دمحأ هجرحأ ام :اهنم دهاوش هل ۹٤۹٩: دصاقملا ف يواخسلا لاق «لضعم ثيدح (۲)

 هللا كلدبأ الإ ؛هلل ايش عدت نل كنإ :ظفلب ءامهدلا يبأو ةدانق يأ ثيدح نم ٠

 كاطعأ الإ ؛كك هللا ءاقتا ائيش عدت نل كنإ :اضيأ هل ظفل يڼو .هنم كل ريخ وه ام هب

 دمحأ هاور ۲۹٦/٠١: عمحبلا يق يمثيملا لاق .حيحصلا لاجر هلاجرو .هنم كل ريح هللا

 .حيحصلا لاجر هلاجرو
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضار باتک

 مهو لالحلا ىلإ نوعدي اماوقأ تكردأ :لاق «نسحلا نع ٤-
 .ادهح اوتومب یقح اندسفي نأ انیشح :نولوقی «هنوعدیف هيف نودوهجب

 دهزأ مه هللا لحأ اميف اوناك اماوقأ تيقل :لاق «نسحلا نع ٥-

 انركذو «ديبع نب سنوي انعمو ادوعق انك :لاق «ماشه نع ٤٦-

 يأ نب ناسح ءاجف «عرولا ىلع اوقفتاف «لامعألا دشأ اوركاذتف ءاعيش

 :ناسح لاقف «كلذب هوربخأف سلجف «هللا دبع وبأ ءاج دق :اولاقف نانس

 الإ عرولا لهو «ةنؤمل ةقدصلل نإو «ةنؤمل مايصلل نإو «ةنؤمل ةالصلل نإ

 .هتک رت ءيش “كبار اذإ

 ايندلا ف هب تعم ءيش بجعأ :لاق «دیبع نب سنوي نع -۷

 لوقو .طق ءيش ىلع ادحأ تدسح ام :نيريس نبا لوق :تاملك ثالث

 تسئي امف « يل اهاضق امف «ةنس نيعبرأ ذنم ةجاحل هللا توعد دق :قروم

 اذإ «عرولا نم نوهأ وه ءيش نم ام :نانس يبا نب ناسح لوقو .اهنم

 .هعدف ءيش كبار

 !هّللا لوسر اي ينصوأ :تلاق اهنأ ؛اهنع هللا يضر سنأ مأ نع -۸

 اهنإف ؛ضئارفلا ىلع يظفاحو «ةرجملا لضفأ اهنإف ؛ يصاعملا يرجها» :لاق

 .كشلا وهو بيرلا نم )١(

- 1۳ - 



 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك
OE Tag TOS COE 

 ناسللاب هللا ركذ :نارکذ ركذلا :لاق «نارهم نب نومیم نع ٩۹-

 .اهنع كسميف ؛ةيصعملا دنع دبعلا هللا ركذي نأ كلذ نم لضفأو نسح

 نم هللا لوسر اي :تلق :لاق هه عقسألا نب ةلثاو نع ٠-

 .«ةهبشلا دنع فقي يذلا» :لاق ؟عرولا

 ةقيقح :ميكحلا نامقل لاق :لاق ‹لكو تملا نب ةمصع نع ١١-

 .فافعلا عرولا

 هللا لوق نع نيعأ نب یسوم تلأس :لاق ‹ ضيفلا ديزي يبا نع -۲

 نم ءايشأ نعاوهزات :لاق [۷٠:ةسل] 4 جر نيقتملا نم هللا لمَ امنا

 .نيقتم هللا مهامسف «مارحلا يق اوعقي نأ ةفاخم ؛لالحلا

 ( .-نيدلا

 هب دبعلا ميقي يذلا :لاقي ناك :لاق ءلاله نب دواد نع ٤-

 .عرولا هعبتي مث «ىوقتلا ؛ هللا دنع ههحو

 لاق .ديحج دانسإب ۱۲۹/۲۰-۱٤۹ یناربطلا هاور :۲۰۷/۲ بیغرتلا يف يرذنملا لاق )١(

 قاحسإ هيفو ه٠-۷/٠۲ طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور ٠١/٠١: عمحما يف يمثيهلا

 .فيعض وهو «ساطسن نب ميهاربإ نبا
 ٠۹. :مقر ثیدحلا رظنا .فیعض دانسإب ۷۸/۲۲ یناربطلا هجرحأا :بحر نبا لاق (۲)
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةضاير باتک

 نع -ليضفلا ينعي- هتلأس :لاق «ثعشألا نب ميهاربإ نع ٥-

 .مراحما بانتحا :لاقف ؟ع رولا

 نم ريح هرحأب تقثو ام كلمع :لاق «ينيادملا رفعح يبأ نع -

 يف ماحنقالا نم ريخ تاهبشلا دنع فوقولا «هرزو نمأت ال ام كفلكت

 الو ئرما ةالص ةرثك مكبجعي ال :لاق «بيبح نب ةرمض نع -۷

 نم هللا هقزر ام عم اعرو ناك نإف ؛هعرو ىلإ اورظنا نكلو ؛همايص

 .اقح هللا دبع وهف ةدابعلا

 ةمالع ام :بهارل تلق :لاق «يروصلا كرابملا نب دمحم نع -۸
 .ةهبشلا نطاوم نم برها :لاق ؟عرولا

ABEL 



 رظنلا يف عرولا باب

 موي تاذ ُب هللا لوسر لاق :لاق هڪ دوعسم نب هللا دبع نع -۹

 انإ !هللا لوسر اي :اولاق.«ءايخلا قح هللا نم اويحتسا» :هباحصأ نم سانأل

 قح هللا نم ىحتسا نم نكلو ؛ هللا نم ءايحلا نم كلذ سيل» :لاق .كلذ لعفنل

 ءىلبلاو توملا ركذيلو «ىعو امو نطبلاو «ىوح امو سأرلا ظفحيلف ؛ءايحلا
 .«ءايحخلا قح هللا نم ايحتسا دقف كلذ لعف نمف

 .رظنلا لوضف نوهركي اوناك :لاق «يئاطلا دواد نع ٠-

 .ناسللا ظفح نم دشأ رصبلا ظفح :لاق « هللا دبع نع ١-

 ترظن تنک «ریصب ينأ بحأ ام :لاق «ةرم نب ورمع نع -۲

 .باش انأو ةرظن

 يبهذلاو وه هححصو ٠١۹/٤ مکاحلاو 2۳۷/٤ يذمرتلاو ۳۸۷/١ دمحأ هحرحأ (۱)
 :نازيملا يف يذلا لاق .دمح نب حابصلا فعضل ؛فيعض دانسإلا نأب اوبقعتو يطويسلاو

 يرامغلا لاق نكلو «دمحأ دنع رخآو اذه ينعي :تلق .هللا دبع لوق نم امو نيثيدح عفر

 هجرخأ دقف .هحيحصتب مكحلا دعبي ال قرطلا هذهبو قرط نم درو ۲۲/١: يوادملا يف
 ثيدح نم ۲۰۹/٤ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۹۸/۱ ریغصلاو ۲۲٣/۱۰ ریبکلا يف يناربطلا

 يف يناربطلا دنع ةشئاع ثيدح نمو ‹«فيعض وهو حابصلا قيرط ريغ نم دوعسم نبا
 ريبكلا يت يناربطلا دنع ريمع نب مكحلا ثيدح نمو «فيعض وهو ۲۲١/۷ طسوألا
 )۳٠۷( دهزلا يق كرابملا نبا دنع نسحلا ثيدح نم لسرمو «فيعض وهو ۳
 ۹٠١. :مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا خيشلا هنسح هيلعو
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 .رظنلا يف ثلا دواد ةنتف تناك :لاق «ںیبج نب دیعس نع -۳

 ةرظن برأ :لاق «هدنسأو يأ تعم“ :لاق «ديز نب دامح نع - ٤

 يقل ام ثلا يلا دواد يقل لهو ءاهنم كل ريخ كلكأيف دسألا ىقلت نأل

 .ةرضنلا كلت نم الإ

 رظن اعرو «رظنلا رظنلا اوعبتت ال :لاق «نارمع يأ نب دلاخ نع ٥-

 .هب عفتني الف غابدلا يف مدألا لغني امك هبلق اهنم 'لغني ةرظنلا دبعلا

 :لاقف «ديع موي يق يروثلا نايفس عم انجرح :لاق «عیکو نع - ٦

 .انراصبأ ضغ ءانموی ين هب ادبن ام لو نإ

 نانس يبا نب ب ناسح جرح :لاق ءدارزلا هللا دبع نب دمحم نع -۷

 ؟هنم ءاسن رثكأ اديع انيأر ام !هللا دبع ابأ اي :عحر امل هل ليقف «ديعلا ىلإ

 .تعحر تح ةأرما ينتقلت ام :لاق

 «ديعلا موي نانس يبا نب ناسح جرح :لاق «ميکح يبا نع ۸

 ؟اهيلإ مويلا ترظن دق ءانسح ةأرما نم مك :هتأرما هل تلاق «عحر املف

 نم تحرح ذنم يماهبإ ين الإ ترظن ام !كحيو :لاق «هيلع ترثكأ املف

 .كيلإ تعحر تح كدنع

 ةرظنلا عبتت هت ال !يلع اي» : هللا لوسر لاق :لاق هب هل ةديرب نع -۹

 .كلهيو دسفيف غابدلا يف ىرهتو نفع اذإ :ميدألا لغنو «دسف :حرحبا لغن )١(

 - ۷ -۔



 عرولا ةلاسر قلخلا بيذونو صفنلا ةضاير بانک

EES ORIETSSSS Te TATE TTA r OT FEET PERT Ee 
 0و ر س م ا م و ت مم تا ج و اه ت فطن" کک

 .(ةرخآلا كل تسيلو ىلوألا كل نإف «ةرظنلا

 لاقف ؟ةأاجفلا ةرظن نع ب هللا لوسر لأس هنأ ؛هلظ ريرج نع ٠-

 .(كرظن فرصا» :هل

 تارجحلا يق رظنلا ؛ةنامألا عييضت نم :لاق 44 رمع نع ١-

 ىح كينيع ضمغف «ةأرما كب ترم اذإ :لاق بط و سن نع ۲

 روجلا ةمئأ نم مكنيعأ اوألمت ال :لوقي -ناورم نب كلملا دبع ةفالح يف-

 .ةحلاصلا مكلامعأ طبعت ال يكل ؛مكبولق نم راكنإلاب الإ مهناوعأو

 بثوف -ناميلس نب دمحم ةطرش ىلع ناكو- ر راوس نب رواسم اذه :هل

 .هيلع ريغأ نأ عيطتسأ ال هللا يصعي نم ىرأ نأ هركأ :لاقو «هراد لحدف

 رظنلا نإف ؛مهبكارم ىلإ اورظنت ال :لاق « ضايع نب ليضف نع ٥-

 .مهيلع راكنإلا رون ئفطي ؛اهيلإ

 :لاقو ۲۱۲/۲ مکاحلاو ٠۰۱/۰ يذمرتلاو ۲٤٠٦/۲ دواد وبأو ۶ دمحأ هجحرحخأ (۱)

 .يهذلا هيلع هقفاوو .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 . ۱۹۹۹/۳ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۲)
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 اراد ىأرف يروثلا نايفس عم تنك :لاق «نامب نب ىح نع ٦-

 تينب اغنإف اهيلإ رظنت ال :نايفس لاقف ءاهيلإ رظنأ يسأر تعفرف «ىآنف
 .كلثم اهيلإ رظني يكل

 ال :لوقي دايز نب ءالعلا تعم“ :لاق «ديوس نب قاحسإ نع -۷
 لاق .بلقلا يف ةوهشلا لعجب رظنلا نإف ؛ةأرملا فدر نسح كرصب عبتت

 .!ةرحآلا لاب امف « ىلوألا ةرظنلا هذه :قاحسإ
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باك

 !عفان اي :لاق مث «قيرطلا نع لدع مث «هينذأ يف هيعبصأ عضوف «عار

 اق مت ‹قيرطلا لل لدع مث ‹ هينذأ نم هیعبصأ جرحاف .ال :تلق ؟عمستا

 :دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۹

 ريمازمو وهللا سلاجج نع مهعامسأو مهسفنأ نوهزني اوناك نيذلا نيأ
 يديحجم مهوعمسأ :ةكئالملل لوقي م ىلا ضایر مهونكسأ ؟نيطايشلا

 ٴ.يديمحتو

 توقايلا اهرامن ارجش ةنجلا يف نإ :لاق «ةبابل يبأ نب ةدبع نع ٠-

 نأ ةنحلا لهأ ىهتشا اذإف «ؤلؤللا اهلج «بهذ نم بصق نم “"اماجآ

 لكب مهيتأتف ءاحير ماحآلا كلت ىلع هللا ثعب ءانسح اتوص اوعمسي

 .هنوهتشي توص

 ٤۹۸/۲. نابح نبا هححصو ۱۹٦/۲ دواد وبأو ۸/۲-۳۸ دمحا هجرخآا (۱)

 .كسملا ضايب :ةخسن يق (۲)

 .فتلملا ريثكلا رجشلا :ةمجألا (۳)
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهنو صقنلا ةضاير باتك

 توص عمسف ه4 رمع نبا عم يشمأ تنك :لاق «دهاحج نع -۲

 هيدي ىحخرأ توصلا عطقنا املف « ىشم مث «هينذأ ي هيعبصإ لحدأف ؛لبط

 . عف لي هللا لوسر تيأر اذكه :لاق مث ءاثالث وأ نيترم كلذ لعف

 تحأ هل ةنيدملا لهأ نم لحر ناك :لاق «رانید نب ورمع نع ٣۳-

 سيك هعم لحجر هيقلو ءاهزهجف قوسلا ىتأف «تكلهف «ةنيدملا ةيحان يف

 ‹سيكلا ركذ «هلزام ىلإ عحجرو اهنفد املف «هترجح يف هلعجف «ريناند هيف

 لاقف «سيكلا ادحوف هاشبنف «هباحصأ نم لحرب ناعتساف ربقلا ىت

 ؛دحللا ىلع ام عفرف ؟يتحأ لاح يأ ىلع رظنأ ىتح حنت : :هبحاصل لحرلا

 ىلإ عحر مث «ربقلا هعم ىوسف لحرلا اعدو «هدرف «اران لعتشي ربقلا اذإف

 دق رسلا ؟اهنع لأست امو :تلاق ؟يتحأ لاح ام ينيربحأ :لاقف «همأ

 اميف يلصت الو ةالصلا رخت كتحأ تناك :تلاق .ينيربختل :لاق .تام

 جرختف ؛مهباوبأ اهنذأ مقتلتف اومان اذإ ناريجلا باوبأ يقأتو «ءءوضوب نظأ

 .اهندح
 ينب يق تام اذإ يضاقلا ناك :لاق «يمالحألا هللا ديبع نع ٤-

 دق هنأ اوملع ءيش هنم ريغت نإف «ةنس نيعبرأ "”جزأ يق لعح ليئارسإ

 موقي ميقلا امنيبف «جزأ يف لعجف «مهتاضق ضعب تامف .همکح یف راج

 «ميلس نب ثيل هدانسإ يف ۱١۷/۲: حابصملا ق يريصوبلا لاق ١ ةحبام نبا هجرخأ (۱)

 .روهمجلا هفعض دقو

 .الوط ینبی تیب (۲)
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 ىلع كاذ قشف ءاديدص ترحفناف «هنذأ فرط ةسنكملا تباصأ ذإ هيلع

 هب نكي م اذه يدبع نإ :مهئايبنأ نم يبن ىلإ هللا ىحوأف «ليئارسإ ينب

 عمتسا ام رثكأ مصخلا نم هينذأ ىدحإب ذحأي ءاموي عمتسا هنكلو «سأب

 .اذه هب تلعف مث نمو «رحآلا نم

 موق ثيدح ىلإ عمتسا نم» :لاق ب يبلا نع هل ةريره يأ نع ٥-

 “«كنآلا هينذأ يف بيذأ ؛مهشيدح عمسي نأ نوبحي ال

 نبا ثیدح نم 1 يراخبلا هجرخأو ه٠ ۲£ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح )١۱(

 .باذملا صاصرلا :كنآللا .سابع
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 مشلا يف عرولا باب

 ةحئارب هباحصأ عم ةا مرم نب ىسيع رم :لاق «نسحلا نع ٦-

 اورم مث «ىسيع كلذ لعفي ملو «مهفنأ ىلع مهيديأ موقلا عضوف «ةنتنم

 «هفنأ ىلع هدي ىسيع عضوو «مهفنأ نع مهيديأ اوفشكف «ةبيط ةحئارب

 موقأ ال نأ تفخف «ةمعن ةبيطلا ةحئارلا نإ :لاقف «كلذ يف هل ليقف

 .ءالبلا ىلع ربصلا تببحأف ءءالب ةنتنملا ةحئارلاو «اهركشب

 هللا همر زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛تارفلا يأ نب سنوي نع -۷

 ؟اذه كفنأب ذحخأت !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف «هفنأب ذحأف «كسم مئانغب يأ

 .نيملسملا نود هجر دجأ نأ هركأف ؛هحيرب اذه نم عفتني امنإ :لاق

 حير نم يارخنم ئلتم نأل :لاق بلخ يرعشألا ىسوم يبأ نع -۸

 .ةًأرما حير نم ائلتم نأ نم يلِإ بحأ ؛ةفيج

 لإ عفدي ناك هك باطخلا نب رمع نأ ؛دنه يبأ نب ميعن نع ٩-

 اهنانسأب رسکتف صقنتو حجرتف نزتف هعیبت تناکف «نیملسملل ابيط هتأرما

 ءاهيف يث اهعبصأب تلاقف «ءيش هنم اهعبصإي قلعف «نزولا مهل موقتف
 هتربخأف ؟حيرلا هذه ام :لاقف «ءاح هل رمع نأو ءاهرامخ هب تحسمف

 مث ءاهسأر نم اهرامخ عزتناف «نيملسملا بيطب نيبيطتت :لاقف ءاهربخب

 «بارتلا يف اهرامخب لوقي لعجف ءاهراخ ىلع هبصف ءام نم اءزج ذحأ

 دق هحير نأ نظ تح «بارتلا يق هب لوقي مث ءءاملا هيلع بصي مث «همشي من
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 قلعف ءاه تنزوف اهنم تعابف «ىرحأ ةرم ةراطعلا اهتءاج مث «بهذ

 يف اهعبصإب تلاق مث ءاهيف يف اهعبصإب تلاقف «ءيش اهنم اهعبصإي
 تملع ام وأ :تلاقف ؟ةرم لوأ تعنص اذكه ام :ةراطعلا تلاقف «بارتلا

 .اذکو اذک تیقلو «اذک هنم تیقل ؟هنم تیقل ام
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير باتك
8 

 ناسللا يف عرولا باب

 ؛انيف هللا قتا :لوقتف «ناسللا اهلك ءاضعألا ترفك مدآ نسبا حبصأ اذإ» :لاق

 .'(انججوعا تججوعا نإو انمقتسا تمقتسا نإ كناإف

 ىلع علطا ه4 باطخلا نب رمع نأ ؛هيبأ نع ملسأ نب ديز نع -۹۱

 :لاق ؟هّللا لوسر ةفيلخ اي عنصت ام :لاقف «هناسل دمي وهو بط ركب يأ

 الإ دسجلا نم ءيش سيل» :لاق لَ هللا لوسر نإ «دراوملا يندروأ اذه نإ

 ."(هتدح ىلع ناسللا هللا ىلإ وكشي

 هجرحأو «يطويسلاو ةيزح نبا هححصو ٠٠٠/۲ ىلعي وبأو ٩٥/۳ دمحأ هجحرحأ (۱)

 نكل ديح عفرلا دانسإف كلذ عمو «حصأ اذه :لاقو دام ىلع افوقوم ٠٠١/٤4 يذمرتلا

 ءاضعأ يف رثؤي ناسللا قطن نأ هيف ىنعملا :يلازغلا لاق .ينابلألا هنسحو .دوحأ فوقوما

 اداسف اهرثكأو ءانايغطو احامج ءاضعألا دشأ ناسللاف «نالذخلاو قيفوتلاب ناسنإلا

 يف انهوو كبلق يف ةواسق تيأر اذإ :رانيد نب كلام لوق ىنعملا اذه دكؤيو ءاناودعو

 ال اذهو :يبيطلا لاق .كينعي ال اميف تملكت كنأ ملعاف كقزر يف انامرحو كلندب

 ناسللا نأل .دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضمل دسجلا يف نإ :ربحخ نيبو هنیب ضقانت

 .مكحلا يف زاج وهف رمألا هيلإ دنسأ ذإف «ندبلا رهاظ يف هتفيلخو بلقلا نامجرت

 يقهيبلاو ٠١۹/١ للعلا ين ينطقرادلاو ۱۷/١ ىلعي وبأو ايندلا يأ نبا هاور :يقارعلا لاق (۲)

 ىلع مهو عوفرملا نإ :ينطقرادلا لاقو «رمع ىلوم ملسأ ةياور نم ۲٤٤/۳ بعشلا يف
 .هل ةلع الو ركب يبأ نع مزاح يبأ نب سيق نع ثيدحلا اذه ىور :لاق «يدرواردلا

 يف ءايضلا هححصو ۳۸٤/١ سودرفلا ف يمليدلاو ٠٦١/١ رازبلا هجرحأو :تلق

 حيحصلا لاجر هلاجرو ىلعي وبا هاور : ۰ عمجلا يق يمثيملا لاق ۷٦/١. ةراتجللا
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 عرولا ةلاسر _ قلخلا بيذيتو صفنلا ةر بك

ENON ETT HO 
 ا ي ی ر ا م دتا رک م م

 ءيش يف هدحأ ملف عرولا تشتف :لاق «يح نب نسحلا نع -۲

 .ناسللا يف هنم لقأ

 .ناسللا يث عرولا دشأ :لاق « ضايع نب ليضفلا نع -۳

 .همالك يف لحرلا عرو فرعتل كنإ :لاق «ديبع نب سنوي نع ٤-

 يأ :-كرابملا نب ينعي- هللا دبع لمس :لاق «ةمزر يبأ نبا نع ٥-

 .ناسللا :لاق ؟دشأ عرولا

 .ناسللا يق عرولا :لاق « ضايع نب ليضف نع -

 نوكي نأ لقاعلل ىغبني :لاقي ناك :لاق «يميتلا نايح يأ نع -۷

 .همدق عضومل هنم هناسلل ظفحأ

 !كحيو :رخآل لوقي الحر عم هنأ ؛ هللا دبع نب فرطم نع -۸
 .هيلإ فيضت اذام رظناف هللا تركذ اذإ

 ةعمجلا نم همالك ظفحي انباحصأ ضعب ناك :لاق «ليضف نع -۹

 ۰ .ةعمجلا ىلإ

 ظفحي هبنم نب بهو ناك :لاق «سيردإ نب معنملا دبع نع ٠-

 كلذ ريغ ناك نإو ءهللا دمح اريح ناک نف ؛هدْعیو موی لک همالک
 .هرفغتسا

 ګ

 .نابح نبا هقثو دقو نایح نب دمحم نب یسوم ريغ
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 تعم :لاق «نيفوكلا ضعب ينثدح ديعس نب نوراه نع -۱۰۱

 هنأ نوری اوناکف- همالک دعي الحر فرعأل ينإ :لوقي «يح نب نسحلا

 رم
 ةنس نيعبرأ تمصلا لحر ملعت :لاق ءرذنملا نب ةأطرأ نع - ٢

 .مون وأ بارش وأ ماعط دنع الإ اهعزاي ال هيف يق اهعضي ةاصحب

 قلا نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل دعس نب لهس نع - ۴۳

 .''«هظیغ فشُب لو هئاسل لک ؛هللا

 .اًمَجلُم هللا يقم تدجو ينإ :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع - ٤

 تلق :لاق «ماطسب نبا ینثدح :لاق «نيسحلا نب دمحم نع ٥-

 هتعم” ام :لاق ؟ائيش رعشلا نم ركذي كلام ابأ تعم له :مغيضل راج

 :لاق ؟وه ام :تلق .ادحاو الإ اعيش رعشلا نم ركذي

 هوفمل هنإو مالكلا رذح هناسل يقتلا عرولا نزبخي دق

 فيعض دنسب سودرفلا دنسم يف يمليدلا هاور ٤ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 ىوقتلا ين ايندلا يبأ نبا كلذك هاور :يديبزلا لاق .يفلسلل ةينادلبلا نيعبرألا يف هانيورو
 ٠۲۷/۲. ءافعضلا يق يليقعلا كلذك هاورو :تلق .خيراتلا ليذ يف راجنلا نباو
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 .عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةشاير بانك

 شطبلا يف عرولا باب

 قتح لزي ملف ةأرما ملك دابعلا نم الحر نأ ؛ميهاربإ نع ٠٦-

 . "تشن یقح رانلا یف هدي عضوف «بهذف ءاهذخف ىلع هدي عضو

 «ينيميب يحرف سمأ نأ هركأ ينإ :لاق «راسي نب ملسم نع - ۷

 .يباتك اهب ذحخآ نأ وجرأل انأو

 دق لحرلا نإف "نارطخلاو مكايإ :لاق «نادعم نب دلاخ نع -۸

 .هدسحج رئاس نم هدي قفانت

 اذإ طق بط د نيسحلا نب يلع يئر ام :لاق «ةنييع نبا نع -۹

 .امهب رطح هنأک «اذکه هديب لوقي یشم

 نسا نیول نع ي ا دبع یا مزاح ن دیس ن

 لوسر اي ينصوأ :تلق :لاق هڪ يبراحا ا د دوسأ نع اا

 «افورعم الإ كناسلب لقت الو ءريخ ىلإ الإ كدي طسبت ال» :لاق !هللا

 تشن قأتو ءردقلا وأ ىلقملا ىلع توص هل عم اذإ :اشن محللا شنو .تفشن ةخسن يق (1)

 تبل :نارطخلا (۲)

 ق ناربطلاو ۲۷۲/١ ميعن وبأو ۲۱/۱ عناق نباو ٤٤٩/۱ خیراتلا يف يراخبلا هجرحأ (۳)

 ۲۳۸/٤ ةراتحخملا يف ءايضلا هححصو ٠٤٠١/٤ بعشلا يق يقهيبلاو ۲۸١/١ ريبكلا
 س
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 عرولا ةلاسر قاحلا بيذهنو صقنلا ةمشاير باثك

 هيلع رم ذإ «نسحلا عم نحن امنيب :لاق «يلذهلا ركب يأ نع -۲

 اهضعب كصت دق ءاهناولأ ةفلتخم زح بابح هيلعو «ةروصقملا ديري متهألا نبا

 ةرظن نسحلا هيلإ رظنف «رتخبتي يشم وهو هءابق اهنع جرفت امف «ضعب قوف
 وأ هيفطع يف رظني «هدحخ رعصم «هفطع يناث «هفنأب خماش !فأ !فأ :لاقو

 ذوحأملا ريغ «ةروكذم الو ةروكشم ريغ معن يق «كيفطع يف رظني نيأ قيهح
 نأ «هتعيبط مهدحأ يشب نأ هللاو ءاهنم هللا قح دؤملا الو اهيف هللا رمأب

 ةبعل هب ناطيشللو «ةمعن هلل هئاضعأ نم وضع لك يف نوجا جلخت لخت

 «كبر ىلإ بتو «يلإ رذتعت ال :لاقف «هيلإ رذتعي عجرف «متهألا نبا عمسف
 د إرم ٍرضزألآ ف شنق 5و و :لاستو كرامتها لوق تعم اسأ
 .!۷٣ر] 4 ) الط لاجل علت یو رضرألا قرخت

 «ناويدلا يف ناك هنأ ؛روصنم نع حلاص نب نسحلا نع -۴

 اذه هب متحأ انيط ينلوان :لجر هل لاقف «نيط هيف ند ناویدلا یف ناکو

 .هيف ام رظنأ تح كباتك ينطعأ :لاق .باتكلا

 u يج
 لاقو ٠٤١/۳ بيغرتلا يف يرذنملاو ٠ عمجا يف يملا هدانسإ ع حو

 .رظن هدانسإ يق :يراخبلا

 .ةرسي ةرمو ةنمب ةرم بذتجي يأ )١(
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 ذل بيط هللا نإ: هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع ٤-
f سرلا اهات :لاقف ءنيلسرملا هب رمأ اب نينمؤملا رمأ هلا نِإو ءابیط الإ لبقي 

 يذلا اهات ط :لاقو «[٠:هرسول] 4 اسل أوُلَمَعاَو تميل م اولک

 ءرفسلا ليطي دبعلا ركذ مث [٠۷٠:ةرتبل] ¢ كتر ام تبي نم اول اونم

 «مارح هبرشمو «مارح همعطمو !بر ای !بر ای «هیدی اعفار :ربغأ ثعشأ

 . اذه باجتسی ینآف ؛مارحلاب يذغو مارح هسبلمو

 ىلإ تثعب اهنأ -ة سوا نب دادش تحأ- هللا دبع مأ نع ٥-

 اهيلإ درف «رحلا ةدشو راهنلا لوط يف كلذو «هرطف دنع نبل حدقب ب يبلا
 كل ىنأ» :اهوسر اهيلإ درف .يل ةاش نم :تلاق «؟نبللا اذه كل ىن» :امهوسر

 مَا تأ دغ نم ناک املف ؛برشف يلام نم اهتيرتشا :تلاقف «؟ةاشلا هذه

 كل ةيثرم نبللا كلذب كيلإ تثعب ڈعپ !هللا لوسر ای :تلاقف يلب يبلا هللا دبع

 ي يبلا لاقف «لوسرلا يلإ هيف تددرف «رحلا ةدشو راهنلا لوط نم

 .(الاص الإ لمعت الو ابيط الإ لكأت ال نأ :يلبق لسرلا ترمأ كلذب»

 ۷۰ ۳/۲ ملسم هحرحخُا «حیحص ثیدح (۱)

 يهذلا هبقعتو .هاجرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ٠١١/٤ مكاحلا هجرحأ (۲)
 ٠۷٤/٠١ يناربطلا هاور ۲۹۱/٠١: عمحملا يف يمثيملا لاق .هاو مرم يبأ نبا هيف :هلوقب

 .فيعض وهو مرم يبأ نب ركب وبا هيفو
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 لعجب نأل» :ل هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع - ١

 هيلع هللا مرح ام هيف يف لعجب نأ نم هل ربخ ابارت هيف يف مکدحأ

 لک هبسکب هیتأی مالغ هه د ركب يبل ناک :لاق «مساقلا نع -۷

 ةليل تاذ هاتأف .اذك نم هتبصأ :لوقيف ؟تبصأ نيأ نم :هلأسيف «ةليل

 ‹«لكأف هدي عضوف «هلأسي نأ يسنف ءامئاص لظ دق ركب وبأو «هبسکب

 ملف «كتح اذإ يبسك نع ةليل لك ينلأست تنك !ركب ابأ اي :مالغلا لاقف

 يل موقل تنهكت لاق ؟وه نيأ نم ينربحأف :لاق ؟ةليللا هنع ينتلأس كرأ

 «ةبذك تناك امنإف ينوطعأف مويلا ناك ىتح يرحأ ينوطعي ملف ةيلهاحلا

 يبلا ىتأف مالغلا بهذف «ءًايقتي لعجف هقلح يف هدي هه د ركب وبأ لدأف

 :لاق «هبسحأ ءب يبلا كحضف «ركب ابأ تبذك ينإ :لاقف «هربحأف و

 .'(ابیط الإ هنطب لخدی نأ هرکی رکب اب نإ» :لاقو ادیدش اکحض

 نم» : هللا لوسر لاق :لاق هظ ا هللا دبع نب بدنج نع -۸

 لاق ٥۷/١ بعشلا يق يقهيبلاو ۳۷۸/٤ سودرفلا يق يمليدلاو ۲ دمحأ هجرحأ )١(
 دقو قحسإ نب دمحم ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو دمحأ هاور ٠۰ عمحا ين يمنيما

 لالحلا لكأ يرحتب رمألا :ثيدحلا دوصقمو .ديح دانسإب دمحأ هاور :يرذنملا لاقو .. .قثو

 مارحلا لكأ امأو «لكؤي ال هنإف ةغلابم بارتلا ركذو «مادإ ريغب ريعش نم ازبخ ناك ولو

 .برلا بضغيو بلقلا ملظيف

 حيحص يف ةصقلا لصأو ٤۳۷/١ ةباحصلا لئاضف يف دمحأ هجرحأ «لسرم ثیدح (۲)

 .ةشئاع قيرط نم لي هللا لوسر ركذ ريغ نم ۱۳۹۰/۳ يراجبلا
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 و سفنلا ةضاير بانك
SS5  

 ةذلا

 ر ر

 ناسنإلا نم ناني ام لوأ نإف «لعفيلف ابيط الإ هنطب يف لعجي الأ مكنم عاطتسا
 .'(هدطب

 :لاق «ةكم ىلإ يروثلا بحص لحر نع طقرألا ليعام“إ نع -۹

 يقسي باجح هدنع رحلا ديدش موي يف باشعملا ضعب يف لحرب انررمف
 نإ :لاقف «هرمأ نع نايفس هلأسف هب ءام نم انبرشو هلظب انللظتساف ءءاملا

 ققح ًأيقت مث « ىحنتف نايفس ماقف ءاذهط اقزر يلع نوري موقلا ءالؤه
 انلقف :لاق «لظتسي نأ عنتماو سمشلا يف دعق مث «جرخت نأ هسفن تداک

 .انلحرف خيشلا توعب ال لحرا :لامجلل

 شايع نب ركب ابا "”تلماز :لاق «يومألا ديعس نب ىج نع -
 هل ليقف «ينرب بطر هل يدهأ «تيأر نم عروأ نم ناكف «ةكم ىلإ
 لآ ىتأف «هنع ضوبقملا يموزخملا ةملس نب دلاخ ناتسب نم اذه :دعب

 .اهب قدصتف بطرلا ةميق ىلإ رظنو «مهنم لحتساو ةملس نب دلاحخ

 نب بيهو ىهتشا :لاق «ينذفسألا ركب يبأ نب يلع نع ١-
 اهأسف «ىسوم نب ىسيع لآل ةاش نم هتلاح هب هتءاجف :لاق ءانبل درولا

 :تلاقو «هتدواعف «یأف «لک :هل تلاقف «هلكأي نأ یبأف «هتربحأف هنع

 بحأ ام :لاقف -يتوهش عابتاب يأ- كل هللا رفغي نأ هتلكأ نإ وحرأ ينإ

 . ٠۳۹۵/۳ هحیحص ی يراخبلا هحرخأ «حیحص ثيدح (۱)

 . تنبح اص يأ )۲(
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 عرولا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانک

 هترفغم لانأ نأ هركأ ينإ :لاق ؟ :تلاق «يل رفغ هللا نأو هتلكأ ين ا

 ققح كعفن ام ةيراسلا هذه ماقم تمق ول :لاق «بيهو نع -۲

 .مارح ما لالح ‹«كنطب لحدت ام رظنت

 یسیعل لحر لاق لاق يرمملا ريزا دبع نب هلا دع نص “۱۷

 .وه نيأ نم كزبخ رظنا :لاق .نصوأ :ةظا مرم نبا

 :ثراحلا نب رشبل لحجر لاق :لاق «ديبع نب نسحلا نع-٤

 .كمعطم بيطو كركذ لمخأ :لاق .ينصوأ

 ‹«ةكمب ميهاربإ ةقفن تعاض :لاق «ملسم نب ءاطع نع ٠-

 .اموي رشع ةسمح لمرلا فتسي ثكمف
 :فيقث نم لحر لاق :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع-١

 لاقف «نولصملا هنكسي داوسلا نكي ملو "ركع ىلع هه يلع ينلمعتسا

 الو افعض كيف اودجي الو «مهحارح مهنم فوتسا :مهيديأ نيب يل

 ابجاح هدنع دجأ ملف هيلإ تحرف .رهظلا دنع يلإ حر :لاق مث «ةصحخر

27 
 ةيبظب اعدف «ءام نم زوکو حدق هدنعو «اسلاج هتدجوو «هنود ينبجحي

 رسكف « متاح اهيلع اذإف ارهوج يلإ جرخي نيح يننمآ دقل :يسفن يف تلقف

 .قارعلا يف ةريغص ةدلب :رصقلاو دملاب اربكع )١(

 .سيكلا هبشي ريغص بارح :ةيبظ (۲)
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
E FT FT TEC TT ETA  T  OTTETTE ر ج م د ا 

 ملف «يناقسو هنم برشف «حدقلا يف بصف ""قيوس اهيف اذإف متاخلا
 نم رثكأ قارعلا ماعطو قارعلاب اذه عنصت !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «ربصأ

 «هريغ نم عنصيف ینفي نأ هرکأو «ينيفکي ام ردق يرتش ثا اغنإ :لاق ؟كلذ

 ينطب لحدأ نأ هركأ انأو كلذل يظفح اغإو هيلع الخب هيلع متحأ م ينإو

 انأو «عدح موق مهنأل ؛كل تلق يذلا مهيديأ نيب كل تلق ينإ ءابيط الإ

 نإو «ينود هب هللا كذحأ الإو هب مهتذخأ نإف «نآلا هب كرمآ اع كرمآ

 الو «هنولکأي اقزر مه نعیبت ال «كتلزع هب كرمآ ام فالح كنع يغلب

 مهرد بلط يف اطوس مهنم الجر برضت الو «فیص الو ءاتش ةوسک
 نولمعي ةباد مه نعيبت الو كلذب رمآ مل انأف «مهرد بلط يف همقت ةت الو

 :لاق ؟تبهذ امك كئحأ اذإ :لاق .وفعلا مهنم ذحأن نأ انرمأ اغنإ ءاهيلع

 يلع يقب امو هيلإ تعجرف «هب ينرمأ ام تيعسف تبهذف :لاق .تلعف نإف

 .هتیفو الإ دحاو مهرد

 يأ نب يلع ىلع انلخد :لاق «يقفاغلا ريرز نب هللا دبع نع -۷

 تمدق ول !نينمؤملا ريمأ اي :انلقف «ةريزح انل مدقف « ىحضأ موي 4ط بلاط

 لوسر تعم ينإ !ريرز نبا اي :لاق .ريثك ريخلاو زولاو طبلا اذه نم انيلإ
 ةعصقو «هلهأو وه اهلكأي ةعصق :ناتعصق الإ ةفيلخلل لحي ال» :لوقي ل هللا
 .“«اهمعطب

 .ريعشلاو ةطنحلا نم ذحتي ام :قيوسلا )١(

 نييماشلا دنسم يف يناربطلاو ۷۲١/۲ ةباحصلا لئاضف يقو ۷۸/١ دنسملا يف دمحأ هجرحأ (۲)
 ك
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 عرولا ةفانضرا قلخلا بيذهتو فنا ةضاير باتك

 ىلع تلحد :لاق «معثحخ ينب نم لحر نع فاححلا يبا نع -۸

 انبا امتنأ :امه تلقف ءالقبو الحو ازبح نالكأي امو ن نيسحو نسح

 لقأ ام :الاق !؟اهيف ام ةبحرلا فو «ىرأ ام .نالكأت امتنأو «نينمؤملا ريمأ

 .نيملسملل كاذ اغنإ «نينمؤملا ريمأب كملع

 ايلع تح :تلاق هل يلعل تناك دلو مأ نأ ؛نامثع مأ نع -۹

 نم يتنبال به !نینمؤملا ریمأ اي :تلقف ""بوثکم لفنرق هیدی نیبو اموی
 لام اذه اغنإف -اذكه هديب دقنو- امهرد ينتئا :لاق .ةدالق لفنرقلا اذه

 يل بهي نأ ىبأف .هنم كل بهأف «يظح ينيتأي تح يربصا وأ «نيملسلملا

 .اتیش هنم
 :تلاقف «موثلك مأ ىلع تلحد :لاق « ىفنحلا اص يأ نع -۰

 اذه ينومعطتأ :تلقف «بوبح اهيف ةقرم. ينوتأف «ماعطب اص ابأ اوتئا

 _.نيملسلا ني اهو

 ةعيمف نبا هيفو ۲٠٠/١: عمحما يف يمثيملا لاق ٠.۹/٩ ٠ سودرفلا يف يمليدلاو 4 ١

 باغلا محللا :ةريزخلا .حيحص حیحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .فعض هیفو نسح هثلیدحو

 هيلع رذ اخبط تيمأ اذإف «حلملاو ريثكلا ءاملاب خبطي مث «ردقلا يف اراغص عطقيف ذخؤي

 اهيف نكي م اذإف «محل اهيفو الإ ةريزخلا نوكت الو «ءيش مادإ يأب مدأ مث هب دصعف قيقدلا

 .عومحج يأ (۱)
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 هل رمع ىلإ جرح هنأ ؛يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع نع ١-
 انبل هاقسف موي تاذ همالغ قلطناف ءاهبلحي ةقان رمعل تناك و «هيلع لزنف

 ةقانلا نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟نبللا اذه نيأ نم !كحيو :لاقف «هركنأف

 هل لاقف هللا لام نم ةقان كل تبلحف ءاهنبل برشف اهدلو اهيلع تلفنا

 :لاقف «هاعدف «بلاط يبأ نب يلع يل عدا «اران ينتيقس !كحيو :هظ رمع

 معن :لاق ؟يل هلحتفأ ءاهنبل يناقسف هللا لام نم ةقان ىلإ دمع اذه نإ

 انل ىري ال نم ءيج نأ كشوأو ءاهمحلو لالح كل وه !نينمؤملا ريمأ اي

 .اقح لاملا اذه يف
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 عرولا ةئاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 حرفلا يئ عرولا باب

 ناسنإلا نم هللا قلح ام لوأ :لاق هلك ورمع نب هللا دبع نع -۲

 «ةنامأ ج رفلاف ءاهقح يف الإ اهعضت الف كدنع يتنامأ هذه :لاق مث «هجرف

 .ةنامأ رصبلاو «ةنامأ عمسلاو

 لک وتی نم» ل هللا لوسر لاق :لاق هک دعس نب لهس نع ٣-
 .'(ةنجلاب هل لک وتا «هیلجرو هییحل نیب ام يل

 رثكأ نع لك هللا لوسر لعس :لاق 4 ةريره يبأ نع ٤-

 رثكأ نع :لئسو (قلخلا نسحو هللا ىوقت» :لاق ؟ةنجلا سالا لحدي ام

 ۰ .«جرفلاو مفلا :نافوجألا» :لاق ؟رانلا سانلا لحدي ام

 :نافوحألا مدآ نبا كلهأ :لاق بط بلاط يأ نب يلع نع

 نم ام» :ل هللا لوسر لاق :لاق «يئاطلا كلام نب مشيا نع ١-

 ل لحت ال محر يف لجر اهعضو ةفطن نم هللا دع مظعأ هللاب كرشلا دعب بنذ

 نم نيعبصإ نيب مالغب بعل الحجر نأ ول :لاق «نايفس نع -۷

 .اطاول ناكل ةوهشلا كلذب دیری لحجر عباصأ

 TV1/o. يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۱)

 نباو ۳٣۰/٤ مکاحلا هححصو .بیرغ حیحص ثیدح :لاقو ۲٠۲/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)

 4/۲ نابح

 نب ركب وبأو ‹«سلدم وهو ةيقب هيف :ه۱ ٨/٥ يوادملا يف يرامغلا لاق ‹لسرم ثیدح )(

 .فيعض مرم يأ
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
SESE SEES ها ف ی ج رل 

 يعسلا يف عرولا باب

 دواد ءاعد نم ناک :لاق «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع -۸

 ‹نيربكتملا سلاج ىلإ نيركاذلا سلام زواجأ ينارت موي مهللا :ٍب يبلا

 . يلع اهب نمت ةمعن اهنإف «يلحر رسكاف

 ةيزخ ىلإ نآرقلاب تيشم ام :لاق ءناورم نب كلملا دبع نع -۹

 .هتءارق ڏنم

 ىلع قح :دواد لآ ةمكح يف :لاق «هبنم نب بهو نع - ٠
 وأ «'”شاعمل ةمرم وأ داعم داز :ثالث يف الإ انعاظ ىري ال نأ لقاعلا

 .مرحم ريغ يف ةذل

 يي :نطاوم ةئالا يق الإ ىري ال نمؤملا ناك :لاق «ةداتق نع- ٤١

 .اهب سأب ال ةجاح وأ «هرتسي تيب وأ «هرمعي دجسم

 انأو- يشاقرلا ليضف يل لاق :لاق «لوحألا مصاع نع - ۲

 صلخي رمألا نإف «كسفن نع سانلا ةرثك كلغشي ال !اذه اي :-هلأسأ

 رمألا نإف ءراهنلا نع عطقنيف انهه وأ انهه بهذأ لقت الو «مهنود كيلإ

 نم اكاردإ عرسأ الو ابلط نسحأ وه طق اعيش ري ملو «كيلع ظوفحم
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 نإ :لاق -"ةلكألا نم هلحر تعطق امل - ريبزلا نب ةورع نع - ۳

 .طق هلل ةيصعم ىلإ كلقنأ م ينأ كنع يسفنب بيطي امم

 نب فسوي تعم :لاق «يرازفلا ¿ نمحرلا دبع نب نسحلا نع ٤
 ؟تذحأ قيرط يأ :- ينابيشلا دابع نب دمحم هل لاقي- لحجرل لاقو طابسأ

 كب هللا فسخي نأ تفح امأ :فسوي لاقف .اذكو اذك ةيرق يف :لاق

 .هسأر اطأطو دمخ تكسف -ةيغاط ةيرقلا تناكو-

 ءايند بلط يف يالجر تربغأ ام :لاق «فوع نب لیبش نع -۱ ٤١٩
 يق تسلح الو «تیب بر يأ تملع نأ ذنم ههجو ين الجر تحتف الو
 .اهنم دب ال ةجاحل وأ ةزانل ارظتنم الإ يحلا سلجم

 .هنم لكتأيف وضعلا يف عقي ءاد (۱)
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 عرولا ةئاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 نيعرولا رابخأ باب

 :اولاقف «ليئارسإ ينب نم دابع ةئالث عمتجا :لاق «بعك نع - ٦

 انأ امأ :مهدحأ لاقف ءهلمع بنذ مظعأ انم ناسنإ لك ركذي تح اولاعت

 انل تضرعف «يل بحاص عم تنك ينأ نم مظعأ بنذ نم ركذأ الف

 :مهدحأ لاقو .كنيبو ينيب هللا :لاقف «ينم عزفف «هيلع تحجرحخف ةرجش

 ‹«لوب يدسحج باصأف «هعطق لوب اندحأ باصأ اذإ ليئارسإ ينب رشعم انإ

 لاقو .هتلمع بنذ مظعأ اذهف «هعدأ ملو هعطق يق غلابأ ملف هتعطقف

 ملف اهتبجأف "حيرلا ةلامش لبق نم ينتعدف «ةدلاو يل تناك :مهدحأ

 تئحو اصع تذحأف «ةراجحلاب ينيمرت تلعجف «ةبضغم ينتءاجف عمست

 اههحو تباصأف «ينم تعزفف «ىضرت تح اهب ينبرضتف اهيدي نيب دعقأل
 .طق هتلامع بنذ مظعأ اذهف ءاهتجشف «ةرجش

 «ليئارسإ ينب يف ناوحأ ناك :لاق «هللا دبع نب نوع نع - ۷

 تلمع ام :لاقف ؟كدنع هتلمع لمع فوحأ ام :هبحاصل امهدحأ لاقف

 نم تذحأف «لبنس يحارق نيب تررم ينأ نم يدنع فوحأ المع

 «هنم اهتذحأ يذلا حارقلا يف اهدرأ نأ تدرأف «تمدن مث ةلبنس امهدحأ

 نوكأ نأ فاحأف ءامههدحأ يف اهتحرطف «وه نيحارقلا يأ ردأ ملف

 لمع فوحخأ امف :هبحاصل رحآلا لاقو .هنم اهتذحأ يذلا ريغ يف اهتحرط

 .حيرلا ةلافس ۹/٦: ةيلحلا يف ءاج )١(
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 نأ فاحأ ةالصلا يف تمق اذإ يدنع لمع فوحأ :لاق ؟كدنع هتلمع

 امهوبأو- ىرحألا ىلع لمحأ ام قوف يلحر ىدحإ ىلع لمحأ نوكأ

 .اتامف !انتتفي نأ لبق امهضبقاف نيقداص اناك نإ مهللا :لاقف -عمسي

 حفس يف حيسي ب مرم نب ىسيع انيب :لاق «نسحلا نع - ۸

 مرم نباو ىوأم ءيش لكل :لاقف «هل ارحج لحدي ذرجب وه اذإ لبح
 هربخيل- لبحلا ىلإ دعصا !ىسيع اي :هيلإ هللا ىحوأف «ىوأم هل سيل

 !هللا دبع ای :لاقف “لاب نش هنأک لحرب وه اذإف «لبملا دعصف -هتغيطح

 الو رح نم لظتسأ مل ةنس نيسم ذنم :لاق ؟لبحا اذه ىلع تنأ مك ذنم

 ىلإ ترص ىتح كمرح مظع نم غلب امف !هللا دبع اي :لاق .رطم الو درب

 ؛للا ملع ين تلخدف «نکی مل هتیل ناک ءيشل :تلق :لاق ؟دحلا اذه

 ( .ينبذعي نأ فاحأف

 ایرکز ںیہ یی ناک :لاق « يحونتلا زيزعلا دبع نب ديعس نع - ۹

 اغإ «ملظ هلخد نوکی ن أ ةفاحم ؛سانلا يدي يف ام اتيش لكأي ال اثق

 ال هنأو «ريطلا "كوسم نم سبليو «ضرألا تابن نم لکأي ناک
 يف يتلا حورلا كلت ىلإ بهذا :توملا كلمل كك هللا لاق «ةافولا هترضح

 .هضبقاف اهب مهي ملو ةئيطح لمعي مل يذلا دسحلا كلذ

 .قلخلا ةبرقلا :نشلا )١(
 .دلجلا وهو :كسم عمج )۲(
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TEATS 
5 RE 8 

 اهحجوز يعن- تاحلاصلا نم ةأرما نأ ؛مهس نب سابعلا نع ٠-

 انل راص دق ماعط اذه :تلاقو «نيجعلا نم اهيدي تعفرف -نجعت يهو

 .كيرش هيف

 اهحجوز يعن اهات ةأرما نأ ؛ملعلا لهأ ضعب نع حور نبا نع ١-

 .كيرش هيف انل راص دق تيز اذه :تلاقو «جارسلا تأفطأف دقي جارسلاو

 : هطخمب يمدألا رفعج يبأ باتك يف تأرق :ايندلا يأ نبا لاق -۲

 «باش هل نبا هعم لحر اذإف "اهفيلاخ ىف نميلا يف تنك :ةمالس لاق

 «هنم هيلع فاحأ ائيش عنصي دقو ءءابآلا ريخ نم وهو يا اذه نإ :لاقف

 وهو يبا يتآ مث ءاهبلحأف «ءاسم ينيتأي رقب يل :لاق ؟عنصي ءيش يأو :تلق

 هيلع امئاق لازأ الو «هلضف نوبرشي يلايع نوكي نأ بحأف «ةالصلا يف

 ىتح يلع لبقيو لتفني ال نأ ىسعف «هتالص ىلع لبقم وهو يدي ين ءانإلاو
 :لاقو «هنبا ىلع ىنثأو «قدص :لاق ؟لوقت ام :خيشلل تلق .رحفلا علطي

 يب بهذ ؛نآرقلا تحتفتساف ةالصلا يف تلحد اذإ :يرذعب كربحأ يا

 اهرمأ تركذف :ةمالس لاق .حبصأ ىقح هركذأ ام تح ينلغشو «بهاذم

 تركذو :لاق .نميلا لهأ نع امهب عفدي ناذه :لاقف «قوزرم نب هللا دبعل

 .ايندلا لهأ نع امهب عفدي ناذه :لاقف «ةنييع نبال امهرمأ

 يلصي ال درولا نب بيهو ناك :لاق «ليعامسإ نب لمؤم نع - ۴۳

 .عقصلاو ةنيدملا يأ «ةروكلا وهو :فالخ اهدرفم )١(
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنل ١ ةضاير بانك ۳

E TEROR NONI OES 

 ناكو «دربلاو رحلا يف نحصلا يف يلصيو «مارحلا دجسملا يق لالظلا تحت

 ناحانج يل ناک ول :لوقي ناکو «مزمز نم اهب يقتسي ريغص ولد هل
 انم هبقع ىلع يشع ال ناكو «دجسملا باوبأ نم لحدأ ال :لوقي «ترطل

 .لبجلا قوف يشعو

 ال م :مهدأ نب ميهاربإل تلق :لاق «راکب نب يلع نع -

 .تبرشل ولد يل ناک ول :لاق ؟مزمز ءام نم برشت

 :هللا دبع وبأ سمهك يل لاق :لاق «ناذاز نب ةرامع نع ٥-

 وه ام :تلق .ةنس نيعيرآ ذنم هيلع يكب انأف ابنذ تبنذآ !ةملسس ابآ اب

 'قنادب ايوشم اكم هل تيرتشاف «يل خأ ينراز :لاق ؟هللا دبع ابأ اي

 اهب لسغي ةعطق هنم تذحأف «نبل نم يل راحل طئاح ىلإ تمق لكأ املف

 .ةنس نيعبرأ ذنم هيلع يكبأ انأف «هدي

 سمهك دي نم طقس هنأ انباحصأ انثدح :لاق «لمؤم نع -

 .ينم طقس رانيد :لاق ؟هللا دبع ابا اي بلطت ام :ليق «هبلطي ماقف «رانيد

 :لاق «هذحأي نأ أ اق ءاراتید اودجوف «بارتلا اوایرغف ءالابرغ اوذخاف

 .يرانيد سیل هلعل

 عروأ نم :ةنييع نب نایفسل تلق :لاق «ةرق يأ نب دیبع نع -۷

 .ةدئاز نب نامثع :لاق ؟تیأر نم

 .مهردلاو رانيدلا سدس :قنادلا )١(
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 ةملكب ملكت ةدئاز نب نامثع تعم ام :لاق ءديلولا يبأ نع -۸

 ءاليوط اذهب ينملكي ناكو !ديلولا ابأ اي :لوقي ناكو ءاهيف يشتسي ال طق

 .هّللا ءاش نإ كلذك ناك نإ وهف كنيبو ينيب ىرج املك :لوقي مث

 باتكب لحجر ءاح :لاق «يزورملا دسأ نب ىج نب ايركز نع -۹
 رمأتسأ تح :لاق .كعم هلمحت باتكلا اذه :هل لاقف «ليمج يأ لل

 اذه !نمهحرلا دبع ابًأ اي :لاقف «كرابملا نب هللا دبع هب ىتأف :لاق .لامجلا

 ‹ليمج ابا تيتأ ينإ :لاقف .مالغلا ىلإ هعفدا :لاق .كعم هلمحت باتكلا

 قيطي ام قيطي نمو :كرابملا نبا لاق .لامجملا رمأتسأ تح :لاقف

 ذحأف «ةنيفس يف نالحر ينبحص :لاق «برح نب بيعش نع -۰

 ءيش يأ وأ !هم :هبحاص هل لاقف ء«همف يف اهاقلأف «ةطنح نم ةبح امهدحأ

 بحصأ نا نم يلا بحأ عابسلا ىنلكأت نال :لاق . توهس :لاق « تعنص

 .جرخف :لاق «برق !حالم ای :لاق مث :لاق « یلاعت هللا نع وهسی الحر

 ؟لحرلا لاح ام يردن امف ”ةضيغلا نم دسألا ريئز انعمسف :بيعش لاق

 نيعبرأ ذنم يجاص اذه نإ :لاقف «هبحاص ىلإ تفتلاف :بيعش لاق

 .اهلبق ةلز ىلع ينآر ام ةنس نيعبرأو فين وأ

 .فتلملا رجشلا :ةضيغلا :ليقو .رجشلا هيف تبنيف عمتجي ءام ضيغم :ةضيغلا )١(
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضایر باتک

 حيبلاو يرشلا يف عرولا باب

 هاطعأف هل ةاشب الحر مواس هنأ ؛ هل يردخلا ديعس يبأ نع ١-

 ‹نمثلا اذه دجي ملف اهب قوستف ءاذهب اهعيبي الأ هللاب فلحف «مهارد ةثالث

 كلذ ركذف «ديعس وبأ كلذ هركف .اهذح :لاقف «ديعس يبأ ىلإ عحرف

 '«هایندب هترخآ عاب» :لاقف ل هللا لوسرل

 بوثلا ضرع اذإ ناذاز ناك :لاق «ةصفح يبأ نب ماس نع -۲
W0. . la 

 نيفرطلا رش لوان

 ينا :لاقف ءاهعيبي ةاشب يميتلا عمحجج : ءاحج :لاق «رعسم نع -۲

 .ةحولم اهنبل يف نظأ وأ بسحأ

 :لاقف «ةاشب ديبع نب سنوي ينعاح :لاق «يشرخلا نکس نع - ٤

 «عيبت ام دعب ًأربت الو «دتولا عزاتو «فلعملا بلقت اهنأ نم ؛ًارباو اهعب

 .عيبلا عقي نأ لبق نيبو اربا نكلو

 جاجحلا ناک :لاق -ایراد لزنی ناک- يرماس نب بويا نع ٥-

 نأ هرمأو «لحر عم ةرصبلا ىلإ ماعطب ثعبف ءايرادب اندنع لزني رانيد نبا
 تدجوف ةرصبلا تمدق نأ هباتک هاتأف ‹«هموي رعسب لحدي موي هعيبي

 .يطويسلا هلاق اميف ةراتخملا يق ءايضلاو ۲۷۹/١١ نابح نبا هححص (1)

 ركاسع نبا دنع ةيناثلا ةياورلا اهحضوتو .بيع نم هيف ام يراشلا يريل بوثلا فرط يأ )۲(

 .نيفرطلا ًادرأب ادب بوثلا رشن اذإ ناذاز ناك : ۲۸۸/۱۸ خیراتا ي
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 بتكف .اذكو اذك هيف تددزاف «ماعطلا دازف «هتسبحف 'اعضتم ماعطلا

 كاتأ اذإف هب كانرمأ ام فالح تلمعو ءانتنخ دق كنإ :جاجحلا هيلإ

 ذإ ملسأ ينتيلف «ةرصبلا ءارقف ىلع ماعطلا كلذ نمث عيمجب قدصتف « يباتك

 .كلذ تلعف

 بوثلا عاب اذإ سيق نب ورمع ناک :لاق ديزي نب يلع نع -

 ."هقعلأو كئاحلا دسفأ امو «ضرعلا نم كيلإ ًاربأ :لاق -ع وطقملا ينعي-

 ذحتا دق يفريصلا لاله تيأر لاق «ديلولا نب عاجش نع ۷٠-

 .قنادلا ردق ىلع تابح ينامن «دیدح نم تابح

 نم هيلإ نانس يبأ نب ناسحل مالغ بتك :لاق «هللا دبع نع -۸

 :لاق .كلبق اميف ركسلا رتشاف «ةفآ هتباصأ ركسلا بصق نأ :زاوهألا

 ءافلأ نيئالث حبر ىرتشا اميف اذإف «ليلق الإ هيلع تأي ملف < «لحر نم هارتش ثاف

 ‹«كملعأ ملو يلإ بتك ناك يمالغ نإ !اذه اي :لاقف «ركسلا بحاص ىتأف

 :لاق .كل هتبيطو نآلا ينتملعأ دق :رحآلا لاقف .كنم تيرتشا اميف ينلقأف

 نم رمألا اذه تآ مل ينإ !اذه اي :لاقف «هاتأف :لاق «هبلق لمتحي ملف عحرف

 .هيلع در ىتح هب لاز امف :لاق .عيبلا اذه درتسي نأ بحأف «ههحو لبق

 ارام عيبب عساو نب دمحم تيأر :لاق «يدمحيلا عيبرلا نع -۹ (

 .هعبأ مل هتيضر ول :لاق ؟يل هاضرتأ :لحر هل لاقف «خلب قوسب

 اندنع عقوو .اصقنم :ظفلب ٠٠١/١ عماحلا يق بحر نبا دنع رثألاو هنن نع اصقان يأ )١(

 .هنم هانک ر دتسا فیرحت

 .قرنو ةفخ يف لمع نم هيف ذحأ اميف ناسنإلا ةعرس :ةقوعللا (۲)

 ۔ ۱۱۹٩ -



 عرولا ةلاسر قلخلا تنذهنو سفتلا ةضایر باتک

 عاتم هاتف «كيلإ نسحأس يِ :لحرل لاق هنا ؛نوع نبا نع -۰

 لعفف «تدرأ ام افنص افنص هيلع عض :هل لاقف «لحرلا اعدف عضوم نم

 ؟تنسحأ ينارتأ «تعضو اع كيلإ هتعفد نإ :نوع نبا هل لاقف «لحرلا

 .؟ال مأ ناسحإلا غلبم تغلبأ يردأ ال :لاق مث كل وه :لاق «معن لاق

 قش اناولأ مكدحأ سبلي نأل» :لاق لي يبلا نع هه سنأ نع ١-

 °( ۋاضق هدنع سیل ام نیدتسی نأ نم هل ريخ

 هن ينو مهارد ةرشعب ابوث ىرتشا نم» :لاق 44 رمع نبا نع -۲
 ءهينذأ يف هيعبصإ لحدأ مث «هيلع ناك ام ةالص هل هللا لبقي م ؛مارح مهرد

 . لع هللا لوسر نم هتعم” نكأ مل نإ اتمص :لاقف

 اهلصأف «ةرجش لثمك مالسإلا لثم :لاق «سواط نع -۲

 ل «عرولا اهرمتو «هامس ءیش اذکك اهقروو «اذکو اذك :اهقاسو ‹ةداهشلا

 | .هل عرو ال ناسنإ يف ريخ الو ءاهط رمن ال ةرجش يق ريخ

 ال نم هدانسإ يقو ٠٠۲/٤١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٦۹/١ سودرفلا يف يمليدلا هحرحأ (۱)
 هجرحخأو «داتسإ ريغ نم ۳٤۹/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ هركذو «يقهيبلا هدافأ امك فرعي

 رباح هل لاقي وار هيفو ۱١١/٤: عمحا يف يمثيملا لاق «ىرحأ قيرط نم ۲٤٣/۳ دما

 ثيدحلا نسح دقلو .تاقث هلاحر ةيقبو هجرت نم دحأ ملو يفعحلاب سيلو ديزي نبا
 :عماجلا يف يطويسلا

 ٦۱١/۳ يمليدلاو ٠١١/١ يقهيبلاو ۲۷٦/١ ديمح نب دبعو ٩۸/۲ دمحأ هجر (۲)

 يقهيبلا هدانسإ فعضو ۲٠۲/٠١ خيراتلا ف ركاسع نباو ۲٠/۱٤ خیراتلا يف بنیطخلاو
 رمع نبا نع مشاه قيرط نم دمحأ هاور ۰ عمجا يف يمشيملا لاق «يقارعلاو

 .سلدم ةيقب نأ ىلع ءاوقثو هلاجر ةيقبو «هفرعأ م مشاهو
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 ا ی ی ی و ی ی یی

 باطخلا نب رمع لاق :لاق «هثدح نم نع نانس نب ديزي نع ٤-

 ضعب لاقف ؟ةمايقلا موي هللا دنع انهوجو هب ميقن يذلا ام :هئاسلحل هل

 لاق .مايصلا :اولاق «رجافلاو ربلا يلصي دق :رمع لاقف .ةالصلا :موقلا

 :اولاق .رحافلاو ربلا قدصتي :لاق .ةقدصلا :اولاق .رجافلاو ربلا موصي :رمع

 :هللا دنع انهوجو هب ميقن يذلا :لاق .رجافلاو ربلا جحي :رمع لاق .جحلا

 .هللا دنع اميف ةينلا نسحو ءانيلع مرح ام مبرحتو «انيلع ضرتفا ام ءادأ

 يبأل لاق كلملا دبع نب ناميلس نأ ؛يلذملا ركب يبأ نع ٥-

 .مراحلا بانتجا عم ضئارفلا ءادأ :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ :مزاح

 قح ئرما عرو نسحي ال :لاق هنأ ؛ريثك يبأ نب حي نع ٦-

 .هلل هک رتیف هيلع ردقي عمط ىلع یعسی

 نأ ثدحن انك :لاق ءريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع -۷

 .هل يفح ءيش نم هللا ةفاخم هعنعب ال يذلا رانلا بحاص

 هل لاقي لمج هظ ءادردلا يبأل ناك :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۸
 املف «هتقاط الإ هيلع لمحت ال :لاق «لحر هنم هراعتسا اذإ ناکف «نومدلا

 لمحا نكأ م ينإف «يبر دنع ينمصاخت ال !نومد اي :لاق «توملا دنع ناك

 .قيطت تنك ام الإ كيلع

 افلأ نيعبرأ نيريس نب دمحم كرت :لاق «ناسح نب ماشه نع -۹

 ( .اسأب مويلا هب نورت ال امیف
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ة ةضايز بانك

 ىسوم ىلإ هللا ىحوأ» :لاق كيب يبلا نع ظ سابع نبا نع-٠

 امع باسحلا هتشقان الإ ةمايقلا موي يناقلي دبع نم سيل هنإ !ىسوم اي :ايا

 (باسح ريغب ةنجلا مهلخدأو ‹مهمرکأف «نوعرولا هلا هيدي يف ناک

 يف بيغيف ةمايقلا موي دبعلا ىتؤي :لاق «يحايتلا هللا دبع نع -۱

 ناك ارابك هيف یری الو هبونذ راغص هيف ًاأرقیف «هباتک یطعیف رونلا

 اذه يدبعب قلطنا هل :لاقيف ءاموتخ اباتک یطعیف «كلم ىعديف ءاهفرعي

 :هل لقو «باتكلا اذه هيلإ عفداف ةرطنق رحآ دنع ناك اذإف «ةنحلا ىلإ

 الالحإو كنم ءايح الإ هيلع كفقأ نأ ينعنم ام يبيبح كبر كل لوقي

 «باتكلا كلما هاطعأ هرطنق رحآ دنع ناك اذإف .كل اهترفغ دق «كل

 لوقيف ءاهتفرع دق :كلملل لاقف «باتكلا ىلإ رظنف «هأرق مث « متاخلا ضفف

 :كل لوقي كبرو «موتخم باتك يلإ عفد امنإ «هيف ام يردأ ام :كلملا هل

 .كل الالجإو كل اماظعإ الإ هيلع كفقأ نأ ينعنم ام يبيبح

 رتسي نأ هللا دارأ اذإ» :إب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۲

 طسوألاو ٠١١/٠١۲ ريبکلا يق يناربطلا اور ٠۴/۸ ۰-۰ ۲۹٦/۱: عمحما يف يمشيملا لاق (۱)

 ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هحرحأ امك .ادج فیعض وهو دیعس نب ربیوج هیقو ٤

 ١ رداونلا يف میکحلاو ۲/٠٠٠ بعشلا ق يقهيبلاو ۷/٠٤٠٠.

 2۱۱۹۹ ۔



 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

e SESE SES SESE TATA TT TTT Te EGE RORSDOTISE SEES 
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 ٩ل اهرفغ مث ءهنیبو هنیب امیف هبونذ هارأ ‹ةمايقلا موي هدبع ىلع

 عدو «كباسح هللا ففخي عرولاب كيلع :لاق «نايفس نع ٣-

 .كنيد كل ملسي نيقيلاب كشلا عفداو ‹كبيري ال ام ىلإ كبيري ام

 ليقف «دابعلا نم ةئالث عمتحا :لاق «كامسلا نبا نع ٤-

 :لاق ؟لمعت مل :رحخآلل ليق :لاق .باوثلا ءاحر :لاق ؟لمعت مل :مهدحأل

 .ماقملا نم ءايح :لاق ؟لمعت مل :ثلاثلل ليق .باقعلا فوح

 دواد نب ليعامٳ يل لاق :لاق «يشرقلا هللا دبع نب دمحم نع ٥-

 نم ءيش يف ضوخب هتيأر امو «هنم لضفأ ناك اخيش تيأر ام- يلجسلا

 .كك هللا نم ءايحلا نم يلع دشأ ءيش يلع رعب ام :-طق ايندلا رمأ

 ال بحاص ىلع تلحد :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع -1

 :يل لاقف «هينمأو هيحرأ تلعجف «هعلهو هعزج نم تيأرف «عزتلا يف وهو
 .هيلإ هب تيضفأ امل هنم ءايحلا ينمهل يبر نم ةرفغملا ينتءاح ول هللاو !اذه اي

 يف تبث دقف حيحص هانعم نكلو «ظفللا اذهب هجحرخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثيدح )١(

 هللا نإ :اعوفرم رمع نبا قيرط نم ۲۱۲۰/٤ ملسم حیحصو ٦٦۲/۲ يراخبلا حيحص
 ءاذك بنذ فرعتأ ءاذك بنذ فرعتأ :لوقيف «هرتسيو هفنك هيلع عضيف «نمؤملا يندي

 اهترتس :لاق كله هنآ هسفن يف یآرو ءهبونذب هررق اذإ قح !بر يأ «معن :لوقيف

 .هتانسح باتك ىطعيف «مويلا كل اهرفغأ انأو ءايندلا يف كيلع
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 قلا تبیذيتو سفنلا ةضابر باتک

 وأ رجفلا دنع بل رمع لإ ثعب :لاق «رمع نب مصاع نع -۷

 ىنثأو هللا دمحف «دجسملا يف اسلاج هتدحوف «هتيتأف «حبصلا ةالص دنع

 نأ لبق يل لحي لاما اذه نم ايش ىرأ نكأ م ينإف ؛دعب امأ :لاق مث «هيلع

 تنك ينإو «يتنامأب داعف «هتيلو موي ذنم يلع مرحأ ناك ام مث «هقحب الإ هيلآ

 يقر كيطعأ ينإو «هيلع كدئازب تسلف ءارهش هللا لام نم كيلع تقفنأ

 «هبنج ىلإ نكف كموق راح نم الحر تئا مث «هنمت ذخف «هعبف «ماعلا ةيلاعلاب

 .تلعفف تبهذف :لاق «كلهأ ىلعو كيلع هقفنأو هكر شتساف اعيش عاتبا اذإف

 موي تاذ يشع هل باطخلا نب رمع انيب :لاق «نسحلا نع -۸

 نم اههحول حيرلا اهحرطي قوسلا يف ةيبص اذإ «هباحصأ نم رفت يف

 هللا دبع هل لاق ؟هذه فرعی نم !هذف سۇب اي : ل رمع لاقف ءاهفعض

 تنب :لاق ؟يتانب يأو :لاق .كتانب ىدحإ هذه !اهفرعت اط وأ : 4

 ككاسمإ :لاق ؟ةعيضلا نم ىرأ ام اهب غلب امف :لاق «رمع نب هللا دبع

 بلطي ام كتانبل بلطت نأ كعنمب اهنع يدنع ام يكاسمإ :لاق .كدنع ام

 رجع وأ كعسو .نيملسملا عم كمهس الإ يدنع كل ام هللاو امأ «ماوقألا

 .هّللا باتک مکنیبو ينيب «كنع

 نأ يل لحي هدجأ ال هنإ :لاق هڪ رمع نع رمع نب مصاع نع -۹

 ‹تيزلاو زبخلا :يلام بلص نم لكآ تنك امك الإ اذه مكلام نم لكآ
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 اهنم هيلي امو تيزلاب تعنص دق ةنفحلاب ىتؤي امر ناكف :لاق «نمسلاو زبخلاو

 تيزلا ئرمتسأ تسلو يبرع لحجر ينإ :لوقيو «موقلا ىلإ رذتعيف «نمسب

 لتقي ليئارسإ ينب ي رابج ناك :لاق «هبنم نب بهو نع ٠-

 دباع ىلإ غلب ىقح ىقارتي رمألا لزي ملف ءريزانخلا موحل لكأ ىلع سانلا
 ينإ :ةطرشلا بحاص هل لاقف «سانلا ىلع كلذ قشف :لاق «مهدابع نم

 نأ بأ لكأيل هاعد املف .لكف لكأتل رابحلا كاعد اذإف ءايدحج كل حبذأ

 ام :ةطرشلا بحاص هل لاقف .هقنع اوبرضاف «هوحرحأ :لاق «لكأي

 ينإو «يلإ روظنم لحر ينإ :لاق ؟يدح هنأ كتربخأ دقو لكأت نأ كعنم
 .هلتقف :لاق .هللا يصاعم يف يب ىسأتي نأ تهرک

 طقلي مهدأ نب ميهاربإ ناك :لاق «فسوي نب دمحم نع -۱

 اولاقف «مهقبسف نيكاسملا عم هيلإ ردابف لبنسب رصبف «نيكاسملا عم بحل ا

 «مهايند ىلع ايندلا لهأ محازأ مل انآ :لاقو «هعم ام ىمرف «كلذ يف هل

 .باودلا عم الإ طقلي ال دعب ناكف .مهشاعم ىلع نيكاسللا محازأ

 بويأ بيعش ابا تيأر :لاق «حارحلا نب حابر ديلولا يبأ نع-۲

 اذإف «هتیب ناطیح سنکی ناک !هنم ع روا ناک ادحأ تیار امف «دشار نبا

 .مهيلإ هب بهذف هعمج هناررج ناطيح نم ءيش عقو

 ةرصبلا نم تحرحخ :لاق «خيش نع ةرامع نب نامثع نع ٣-

 نأ تدرأ املف «سدقملا تيب اندرو تح اموق تبحصف «نالقسع ديرأ
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر بانك
E 

 هر ا

 انكلو ءانيلإ كانممضل ايندلا بح كيلع انيفلأ نإ ام ول :يل اولاق «مهقرافأ

 ي دهزلا ىلإ كب غلبي عرولا نإف «ع رولا ةحجرد موزلو هللا ىوقتب كيصون

 ققح اوكبف ؟عرولا امف :مم تلق « هللا بح كب غلبي دهزلا نإو ءايندلا

 :تلق .سفنلا ةبساحُم عرولا !اذه اي :اولاق مث «مهه ةمحر يلق ّعْطقت

 یاسمو حابص لكو «ةفرط لك عم كّسفن بساحُت :لاق ؟كاذ فيكو

 ةحرد يق لحد اذإف «لضفلا هيلع جرخمي مل اسيك ارذح لحرلا ناك اذإف

 ملعاو ءاربصو اعرو هللا هبقعأ ؛رارملاو ظيغلا َعرحنو «ةقشملا لمتحا عرولا

 .ربصلا رمألا اذه ٌكالَمو هدسحلا نم سأرلا ةلزام «نامبإلا نم ربصلا نأ

 بحملا امأو «هسفن اهيلإ حيرتست ةحار ىلع لحرلا ميقي الأ وهف :دهرزلا امأو

 ي وهف «هقزر هيلع سبتحاو هيلع قيض نو ادب هلمعل لقتسم وهف هلل
 .هلوطب ثيدحلا ركذو «اّرد الإ هنمو ابح الإ هلل دادزی ال كلذ هقيض

 الو يناسلب تقطن الو يرصبب تبرض ام :لاق «نسحلا نع - ٤

 ؛ةيصعم وأ ةعاط ىلع رظنأ ىح يمدق ىلع تضهن الو يديب تشطب

 .ترحأت ةيصعم تناك نإو تمّدقت ةعاط تناک ناف

 ىلإ طابسأ نب فسويو انأ تقلطنا :لاق «صوحألا يأ نع ٥-

 الول :لاقف :لاق «ماعط رثأ هدي ىلعو انيلإ جرخف :لاق «مصاع يبأ ريم

 .هنم ابيصُشف الخدت نأ امكل تلقل نْيدل هنأ

 رمأ نم ءيش نع يح نب نسحلا تلأس :لاق «ناذاش نع ٦-
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير باتك
EOS 

 لاق :لاق مث «تارفلا ءام كيلع مرح اذه يف ترظن نإ :لاق «بساكللا

 .فحزلا ءاقل نم دشأ لالحلا بلط :-يرصبلا ينعي- نسحلا

 «ةراحج نم لالح مهرد عضوم ملعأ ول :لاق «ديبع نب سنوي نع -۷

 .ىضرملا هب يوادأ هتققد مث «هتففح مث «هتزبح م «هتنجع مث «اقیقد هب تیرتش

 هللا دبع نب ركب دنع لالحلا ركذ :لاق «ناطقلا بلاغ نع -۸

 .أربل حرج ىلع عضو ول لالحلا نإ :ركب لاقف «ينزمل ا

 بساكملا نع اعيكو لأس الجر نأ ينغلبو :ايندلا يبأ نبا لاق -۹

 نم لكآ :لاق ؟لكأت نيأ نم تنأف !نايفس ابا اي :هل لاقف « هيلع اهقيضف

 اهنم اوذخف «تدسف دق بساكملا هذه نإ :لاق «نسحلا نع - ٠١

 .-رطضملا هبش يأ- توقلا

 انأ تنك :لاق «يبأ نثدح :لاق «ميهاربإ نب دعس نع -۱

 ًأكتا مث ءءابصح نم ةموك موكف :لاق «مارحلا دجسملا ق يروثلا نايفسو

 .”هضرأ نم ريح اذه !قاحسإ ابأ اي :لاق مث ءاهيلع

 ثالث نيريس نب دمحم ةريبه نبا ىطعأ :لاق «ةبعش نع-۲

 .لبقي نأ بأف ‹ تایطع

 .مهترسأ نم ريخ اذه :هيف ءاجو Y/Y ةيلحلا يف ميعن يبأ دنع (۱)
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 :نيريس نب دمحم تلق :لاق «تلصلا يبأ نب دلاح نع -۳

 امنإ !اذه اي وأ !هللا دبع اي :يل لاقف :لاق ؟ةريبه نبا نم لبقت نأ كعنم ام

 .لبقأ نأ يل زوج ال هنأ يرحلابف «ٌنظ امك نكأ م نإف «لبقأ

 يأ ىلإ ناورم نب رشب ينثعب :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ٤-

PT e 

 حا ةهبش نم امهرد درا نأ :لاق ‹«كرابملا نب هللا دبع نع - ۲.

 .فلأ ةئامتس غلب تح فلأ ةئامو فلأ ةئاع. قدصتأ نا نم يلا

 ٠ یرک دق رهنب سواط رم :لاق «طابسُا نب فسوی نع -

 .-ناطلسلا هارك :ينعي- اهعدي نأ ىبأف «برشت نأ ُةتلغب تدارأف

 لحرلا يق طابسأ نب فس وي لاق :لاق ‹«ثراحلا نب رشب نع -۷

 اهب ٌسْكي :لاق ؟اهب عنصي ام هيلع اهٌدريف مهاردلا يدنحلا هنم ضرقتسي

 حوطُسلا اهب نيطيو "شوشحلا

 تنكو سانلل ءاطعلا جرح اذإ :لاق «طابسأ نب فسوي نع -۸

 ارنب مهمضارد طلت تح ءارشلاو يلا نع كسمأف يرتشتو عيت

رجشلاب اهاوط رئبلا ىركو «هنيط جرخأو هرفح :رهنلا یرک (۱)
. 

 .ةحاحلا ءاضق عضاومو فنكلا :شوشحلا (9)
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 دمحم نم عروأ ادحأ تير ام :لاق «ناسح نب ماشه نع -۹

 .نیریس نبا

 هب نورت ال ام افلأ نیعبرأ نیریس نبا كرت :لاق «ماشه نع ٠-

 .اسأب مويلا

 :اهدحأ لاقف «حيرش ىلإ نالجر ءاج :لاق «يعشلا نع ١-

 .اهذح :لاقف «مهرد فلأ ةرشع اهيف تدحوف «اراد اذه نم تيرتش رتشا

 هتعب دقو ؟ :لاق .تنأ اهذح :عئابلل لاقف .رادلا تيرتشا امنإ ؟۵ :لاقف

 :لاقف «هربحخأف ادايز ىتأف ءايبأف امهنيب رمألا ارادأف .اهيف اع رادلا

 قلأف «لاملل تیب لحدا :حيرشل لاقو «يقب اذكه ادحأ نأ ىرأ تنك ام

 یرت فیک :يعشلل لاق م .نيملسملل نوكي تح ةضبق بارح لك يف

 .عنص ام هبجعأ :شايع نب ركب وبأ لاق ؟رمألا

 ىأر هلك باطخلا نب رمع نأ ؛يسبنعلا دلاخ نب هللا دبع نع -۲

 لحر ماقو «اوقرفتف ةردلاب مهيلع ىعسف «ههرك رمأ ىلع نيعمتجم اموق
 تبهذ الأ ؟كتبرض ىتح يل تمق نأ ىلع كلمح ام :لاقو «هبرضف مهنم
 يلع كقح لعح هللا نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟كباحصأ بهذ امك

 كتيأر امل ينإو «هدلو ىلع دلاولا قحك -ملسم لك ىلع :لاق وأ-
 هلآ :لاق .كتحجاح ينم يضقت تح تمقف «كبعتأ نأ تهرك تيعس

 هل لزی ملف « ءاسلجف هديب ذخأف «فلحف ؟تعنص ام ىلع كلم كلذل

 .ایندلا قراف تح امرکم
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 عرولا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

 الو ئرما ةالص ىلإ اورظنت ال :لاق ظ ضط باطخلا نب رمع نع - ۲

 ‹ىفشأ اذإ هعرو ىلإو «ثدح اذإ هثيدح قدص ىلإ اورظنا نكلو «همایص

 .نمتؤا اذإ هتنامأ ىلإو

 نم عمسف نسحلا عم اسلاج تنك :لاق «رانيد نب كلام نع ٤ ١-

 اوضغبأو «ةدابعلا اولم ماوقألا ءالؤه نإ !كلام اي :لاقف «دجسملا يف ماوقأ

 .لمعلا نم مهيلع فحأ مالكلا اودحوو «عرولا

 نم دوعأ لام الو «لهجلا نم دشأ رقف ال :لاق «نسحلا نع - ٠

 عرو الو «قلخلا نسحك نسح الو «ركفتلاك ةدابع الو «لقعلا

 .فکلاک

 يف نحن امنيب :لاق «يمرادلا ةرامع نب ةرارز رهاط يبأ نع ١-

 معن :لاق ءانصوأ :هل انلقف «ةعموص يف بهار ىلع انيتأ ذإ «ماشلا قيرط

 ةبقاعلا نم دومحلا :لاق .اندز :انلق .هطروي الو هملسي ال هعرو ءرملا قيفر

 .ةلحجاعلا يف سفنلا هيلإ تنكس ام

 هعدحخ اريغك قرف رهدلاو ٠ همعط هبلب يرزي+رلا
 هعرض مهيلإ ةئبع باح دق ٠ بسن يذ لك ناوحإ ساغلاو
 هعرو مهبويع نع هسرحأ اعرو القاع ناك نإ ءرملاو

 هعجو سانلا عحو نع غشي ميقسلا ضيرلا امك
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 نب رمع ىلع ضرعأ تنك :لاق «ملسم نب تارف نع -۸

 ردق اساطرق اهنم ذحأف «هيلع اهتضرعف «ةعمج لك يف يتك زيزعلا دبع

 ‹نينمؤملا ريمأ لفغ :تلقف :لاق «هل ةحاح هيف بتكف «عباصأ عبرأ

 «ةحاح يف ينثعبف ءاهب تجف :لاق «كبتكب ينثج نأ دغلا نم يلإ لسرأف

 .سمأ اهيف ترظن اغنإ :تلق .اهيف رظنن نأ انل ام :يل لاق «تثح املف

 ردق اساطرق اهيف تدحو يتك تحتف املف «كيلإ ثعبأ دق بهذاف :لاق

 .هذحأ يذلا ساطرقلا

 زيزعلا دبع نب رمع نأ يغلب :لاق «ةملس يبأ نب ءاحر نع-۹

 .«نولكأپ ال اوناکف «هنم لکأی ال ناکف هرضحي نمل اماعط عنصی ناک

 رمأف :لاق «نولكأي الف «لكأت ال كنإ :اولاق ؟نولكأي ال مهنأش ام :لاقف

 .اولكأو لكأ مث «خبطملا يف ناقفني هلام بلص نم نيمردب موی لک

 .خبطملا يف :لاق ؟ءاملا اذه نخسي نيأ :خبطملا بحاصل لاقف «هخبطم

 .اذکو اذک ذنم :لاق .هب ينربحأف «خبطملا يف هنخست مك ذنم رظنا :لاق

 يف هاقلأف رمع هذخأف «اذکو اذك :لاق .بطحلا كلذ ن ام رظنا :لاق

 .لاملا تیب

 نب رمع یهتشا :تلاق «كلملا دبع تنب ةمطاف نغ-١

 باود نم ةباد ىلع الحر انهجوف ءاندنع نكي ملف السع اموي زيزعلا دبع
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 ءالسع تركذ كنإ :اموي انلقف «لسعب هاتأف رانيدب كبلعب ىلإ ديربلا
 نيأ نم :لاق مث «برشف هب هانیتأف .معن :لاق ؟هیف كل لهف «لسع اندنعو
 نيرانيدب ديربلا باود نم ةباد ىلع الحر انهحو :تلق ؟لسعلا اذه مكل

 :لاقف ءءاجف لحرلا ىلإ لسرأف :تلاق ءالسع انل ىرتشاف «كبلعب ىلإ

 ىلإ رظناو ءانلام سأر انيلإ ددراف ءهعبف قوسلا ىلإ لسعلا اذهب قلطنا
 ءيق نيملسملا عفني ي ناک ولو ديربلا باود فلع ين هلعجاف لضفلا

 احافت مسقي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «كامسلا نبا نع -۲

 . كفف هيلإ بثوف «حافتلا كلذ نم ةحافت ذحأف هل نبا ءاجف «سانلا نيب

 اربعتسم همأ ىلإ بهذف «حافتلا يت اهحرطف ةحافتلا كلت ذأف هدي

 ءاحافت ترتشاف نيمهردب تلسرأف ءاهربخأف ؟يب يأ كل ام :هل تلاقف

 ءاهيلإ لحد هيدي نيب امت غرف املف «رمعل تعفرو «هتمعطأو تلكأف
 «هتربخأف ؟ةمطاف اي اذه نيأ نم :لاقف «حافت نم اقبط هل تحجرحأف

 ( .هيهتشأل تنك نإ هللاو !هللا كمحر :لاقف

 همواسف «هل "حاسب مدق الحجر نأ ؛جرعألا نب مكحلا نع -۴

 يئر امف :لاق «دجسملا ين ةلظ هب ینبف های هبصغف «هنم هعبب ملف دايز هب

 .مده تح هب يلصي هڪ رکی وب
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 «ساحن ردق يٿ هخبط دق ضيبب هاتأف -ىدغص :هل لاقي- هتأرمال مالغ

 عفرا :لاق «يدنع نهر :لاق ؟ىدغص اي ردقلا هذه كل ىنأ :قروم لاقف

 .نهرلا لمعتسي نأ هركو «لكأي نأ باو ‹كضيب ينع

 ريسيلا عرولا عم ءاعدلا نم يفكي :لاق «عساو نب دمحم نع -

 .ريسيلا عرولا عم ءاعدلا نم يفكي :لاق «عساو نب دمحم نع ١-

 اسيلج ناكو- يل مع ىلإ تبتك :لاق « هللا دبع نب ىنثملا نع -۷

 .حلملا نم ردقلا يفكي ام عرولا عم ءاعدلا نم يفكي هنأ ؛-نسحلل

 فل رمع لام تيب ىلع بيقيعم ناک :لاق «ةداتق نع -۸

 لاق ءرمعل نبا ىلإ هعفدف ءامهرد هيف دحوف ءاموي لاملا تيب سنكف

 ‹«ينوعدي ينعاحج دق رمع لوسر اذإف «يتيب ىلإ تفرصنا مت :بيقيعم

 يف يلع تدحوأ !بيقيعم اي كحيو :يل لاقف «هدي يف مهردلا اذإف تجف

 ةمأ ينمصاخت نأ تدرأ :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كاذ ام :تلق ؟ايش كسفن

 .مهردلا اذه يف ب دمحم

 اذإ :بل ىسوم يبأ لإ رمع بتك :لاق «نیریس نب دمحم نع -۹

 ءدايز عم يقب ام يلإ لمحاو «مهتايطعأ سانلا طعأف اذه يباتك كءاح
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 ءايشأ ذحخأف نامثعل نبا ءاجف «نامثع يدي نيب هعضوف «هعم ام دايز

 :لاق ؟كيكبب ام :هلظ نامثع هل لاقف «دایز یکبف ءاهب یضمف «هتاذل

 هب رمأف امهرد ذخأف هل نبا ءاجف «هب كتيتأ ام لث رمع نينمؤملا ريمأ تيتأ
 لاق ادحأ رأ ملف هذه ذخأف ءاج كنبا نإو «مالغلا یکب یتح هنم عزتناف

 هجو ءاغتبا هئابرقأو هلهأ عن ناک رمع نإ :4ظ نامثع هل لاق ءاعيش هل

 نلو «رمع لثم قلت نلو «هللا هجو ءاغتبا يئابرقأو يلهأ يطعأ ينإو ؛هللا

 .رمع لثم قلت نلو ؛رمع لثم قلت

 لثم نوكت الأ :ه4ط نامثعل ليق :لاق «دلاخ نب ليعامسإ نع-٠

 .ميكحلا نامقل لثم نوكأ نأ عيطتسأ ال :لاق ؟4ظ رمع

0F 8 $#8 8 4  

 عرولا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير ب باتک

 لومخلاو حضاوتلا ةلاسر

 نم يتمأ نم نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق «دعحلا يبأ نب , لاس نع =۱

 ولو «هایإ هطعی م امهرد هلأس ولو «هایإ هطعی م ارانید هلأسف مکدحأ باب یتا ول

 اهعنم امو «هايإ اهطعي م ايندلا هلأس ولو «هايإ اهاطعأ ةنجلا ىلاعتو كرابت هللا لأس

 “«هربأل ق هللا ىلع مسقأ ول هل هبؤی ال نیرمط وذ ؛هیلع هناوه های

 ‹ءراصنألا نم الحر ي هللا لوسر داع-:لاق هه سابع نبا نع -۲

 ءادحأ ري مل هيلع لحد املف «لحادلا يف ملكتي هعمس هلزتم نم اند املف

 تلحد دقل !هللا لوسر اي :لاق «كريغ ملكت كتعم“» :ب هللا لوسر لاقف
 تيأر ام لحجر يلع لحدف «ىمحلا نم يب امن سانلا مالكب امامتغا لحادلا

 نب ثراحلاو ٠۲/١ دهزلا يق مصاع يبأ نباو ۳۲۳/۱ دهزلا يف دانه هجرحا «لسرم كیدح (۱)

 نبا لاق «نابوث ثيدح نم الوصوم ءاج هنكلو (۱۸۸/۳ بلاطملا) هدنسم يف ةماسأ يبأ

 نم هريغ هجرخو «هعفري نابوث نع دعحلا يبأ نب ماس ثيدح نم يناربطلا هجرحأ :بحر
 ثيدح :تلق .هل ةمركت هاطعأ امل ايندلا نم ايش هللا لأس ولو :دازو السرم ماس ثيدح

 ۱۹٦۳/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا هنع لاق ۲۹۸/۷ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ نابوث
 هطعي م ايندلا هلأس ولو :هلوق نود حيحص دانسإب نابوث ثيدح نم طسوألا ف يناربطلا هاور

 هاور ۷۳/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .السرم يورو .هيلع هناوه اهايإ هعنم امو «اهايإ

 يف يناربطلا هاور ۲٠٤/٠١: عمحلا يف يمشي لاق .حيحصلا يف مهب جتح هتاورو ينارطلا
 .فوصلا ريغ نم يلابلا ءاسكلا وأ قلخلا بوثلا :رمطلا .حيحصلا لاحر هلاحرو طسوألا

 لضفلا نم كلذ عم وهو هتراقحل هب لفتحي الو هتآرم هتلقو هتلذل هل نطفي ال يأ :هل هبۇي ال

 .هءاعد هل باجتسا هاعد اذإ ثيحب هبرل تابحإلاو هنيد یف
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذوتو نعفنلا ةضاير بانك

 «ليريج كاذ» :لاق .هنم اثيدح نسحأ الو ءاسلجج مركأ كدعب طق الحر

 (هربأل كبك هللا ىلع مسقأ مهدحأ نأ ول الاجر مكنم نإو

 ىلإ زيزعلا دبع نب رمع ثعب :لاق « يمحللا ملاس نب سابعلا نع -۳
 قش دقل :لاق «هيلع مدق املف ءديربلا ىلع لمحف «يشبحلا مالس يبأ

 «كلذ اندرأ ام :رمع هل لاقف «يلحر يلع تققش دقل :لاق وأ «يلع

 «هب كهفاشأ نأ تببحأف «ضوحلا يف نابوث ثيدح كنع ينغلب هنكلو

 يضوح نإ» :لوقي لي هللا لوسر تعم :لوقي بط نابوث تعم :لاقف

 ‹«لسعلا نم ىلحأو نبللا نم اضايب دشأ هؤام ءءاقلبلا نامع ىلإ ندع نم

 سانلا لوأ ءادبأ اهدعب ًامظي ال ةبرش هنم برش نم «ءامسلا موجن ددع هباوكأو

 لوسر اي مه نم :باطخلا نب رمع لاقف .(نيرجاهملا ءارقف هيلع ادورو

 الو «تامعنتملا نوحكني ال نيذلا ءابايث سندلا ءاسوؤر ثعشلا مه» :لاق ؟هللا

 ءددسلا يل تحتف دقل :زيزعلا دبع نب رمع لاقف .«ددسلا باوبأ مه حتفت

 لسا الو «ثغښپ قت يسار نضدآ ال مرج ال «تامسملا تکنو

 . ."خستي تح يندب يلي يذلا يبوث

 ريبكلا يق يناربطلاو (۳۷۷/۲ رصتحخملا) رازبلا هاور ١/٠١: عمحجملا يق يمثيملا لاق (۱)

 .نسح هدانسإ :رجح نبا ظفاحلا لاق .ةنسح مهديناسأو ٠۳١/۳ طسوألاو ۲

 ٠١٠١/١٠١. ةراتخملا ف ءايضلا هححصو

 ١٤۳۸/۲ ةحام ا يذمرتلاو ۲۷٠/١ دمحأ هحرحأ «حيحص ثنيدح (۲)

 مکاحلاو ۲۰٤/٤.
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 لومخلاو حضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير بانك

 «نوصحلا نم انصح نوملسملا رصاح :لاق «ةقوس نب دمحم نع ٤“
 نأك !نالف يأ :ضعبل ضعب لاقف ءالحر اورصبأ ذإ «كلذك مه امنيبف

 ؟هملك :مهضعبل اولاقف .نيرمط وذ ثعشأ ؛ة هللا لوسر ةفص اذه

 .اهحتفف هلأسف ءاهحتفي ك هللا لأسي هملكف

 :كرابملا نب هللا دبع لاق ٥-

 هققرامنو ةثوثبم هيبارز ادغ لزام ي نيرمط يذ بر الأ

 هقئادح هيلع تفتلاو قرشأو هرصق لوح هراهنأ تدرطأ دق

 لحر اهب ناكو «ةنيدملا لهأ طحق :لاق «ديوس نب دمحم نع ٦-

 هيلع لحر ءاح ذإ «مهئاعد يف مه امنيبف ب هللا لوسر دجسم مزال حلاص

 :لاقف «هيدي طسب مث ءامهيف زحوأو نيتعكر ىلصف «ناقلخ نارمط

 عطقي مو هيدي دري ملف ؟ةعاسلا انيلع ترطمأ الإ كيلع تمسقأ !بر اي

 نم ةنيدملا لهأ حاص ىقح «اورطمأو ميغلاب ءامسلا تشخت ىح «هءاعد

 ‹«مهنع عفراف اوفتكا دق مهنأ ملعت تنك نإ !بر اي :لاقف .قرغلا ةفاخم

 «هيلع ركب مث «هلزام فرع ىتح رطملا بحاص لحرلا عبتو «نكسف

 ينصخت :لاق ؟يه امو :لاق .ةحاح يف كتيتأ ينإ :لاقف «هيلإ جرخف
 :لاق !ةوعدب كصحأ ينلأستو !تنأ تنأ !هللا ناحبس :لاق .ةوعدب
 هللا تعطأ :لاق .معن :لاق ؟ينتيأرو :لاق ؟تیأر ام :لاق ؟كغلب يذلا ام

 .يناطعأف هتلأسف ؛ يناهنو ينرمأ اميف
 رم
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 دنع لحرب انأ اذإف دجسملا يق تنك :لاق ءردكنملا نب دمحم نع -۷

 ءاذكه سيل !بر اي :لاقف ىدعرو توصب رطملا ءاجف «رطملاب وعدي ربنملا

 تفرعف «رمع لآ وأ «مزح لآ راد لحد یقح هتعبتف «ترطمف :لاق

 يل ةحجاح ال :لاقو « ىبأف ءائيش هيلع تضرعف دغلا نم تغحجف .هناكم

 سفنأ نأ هركأف رحأ هيف كل ءيش اذه :لاقف .يعم جحف :تلقف .اذهب

 .الف هذخآ ءيش امأو «كيلع

 يكبي هلك لبح نب ذاعع. وه اذإف دجسملا لحد هنأ ؛هلظ رمع نع -۸

 هتعم” ثیدح :لاق !؟ذاعم اي كيكبي ام :لاقف يي هللا لوسر ربق دنع

 ‹كرش ءايرلا نم ريسيلا» :لوقي ل هللا لوسر تعم ءو هللا لوسر نم

 اورضح نإو ءاودقفي ل اوباغ اذإ نيذلا ءراربألا ءايفخألا ءايقتألا بحب هللا نإو

 .''(ةملظم ءاربغ لك نم نوجني «یدها حیباصم مهبولق ءاوفرعي م(

 لإ نوراهو یسوم یلاعتو كرابت هللا ثعب امل :لاق «هبنم نبا نع ٩-

 هتيصان نإف ءايندلا نم سبل يذلا هسابل "امكعري ال :لاق «نوعرف
 عتم ام امكبجعي الو «ينذإب الإ سفنتي الو فرط الو قطني سیل «يديب

 امكنيزأ نأ تفش ولو «نيفرتملا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز يه اغنإف ءاهنم هب

 حيحص :لاقو ۳٠٤/٤ مكاحلاو ٠١١/۲۰ يناربطلاو ٠۳۲۰/۲ ةحام نبا هحرحأ (۱)
 :هلوقب ۱۹٩٤/٩ ءایحإلا جیرخت يف يقارعلا امهبقعت نكلو .يبهذلا هيلع هرقأو .دانسإلا

 .كورتم يقرزلا وهو نمحرلا دبع نب ىسيع هيف دانسإلا فيعض لب
 .هنسح امکبجعي ال يأ (۲)
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 لومخلاو حضاوتلا ةئاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير باتك

 امثيتوأ امع زجعت هتردقم نأ اهاري نيح نوعرف فرعي ايندلا نم ةنيزب

 كلذكو «امكنع كلذ "يوزأف كلذ نع امكب بغرأ ينكلو «تلعفل
 نع مهدوذأل ينإ ءايندلا رومأ يف مهل ترح ام اميدقو «يئايلوأب لعفأ
 مهبنجأل ينإو «ةكلهلا دراوم نع همنغ قيفشلا يعارلا دوذي امك اهميعن

 كاذ امو «ةرعلا كرابم نع هلبإ قيفشلا يعارلا بنجي امك "اهتولس

 هملکی مل «اروفوم املاس يتمارک نم مهبیصن اولمکتسیل نکلو يلع مهناوه
 . عوشخلاو لذلاب يئايلوأ يل نيزتي امنإ ءاهرورغب ايندلا هصقتنت ملو «عمطلا

 مهبايث يهف «مهداسحأ ىلع رهظتف «مهبولق ي تبثت «ىوقتلاو فوخلاو
 ‹«نورعشتسي يذلا مهريمضو «نورهظي يذلا مهراثدو «نوسبلي يتلا

 يذلا مهدجو «نولمؤي هايإ يذلا مهؤاحرو «نوزوفي اهب يتلا مهتاحبو

 مه ضفحخاف مهتيقل اذإف «نوفرعي اهب يتلا مهاميسو «نورخفی هب

 دقف ايلو يل فاحأ نم هنأ ملعاو «كناسلو كبلق مه للذو «كحانح

 .ةمايقلا موي هل رئاثلا انأ من «ةبراحلاب ينزراب

 هفرعي ملو سانلا فرع ةمون دبع لكل ىبوط :لاق 4ظ د يلع نع - ۰١

 لک مهنع یلجت ‹ىحدلا حیباصم كعلوأ ‹«ناوضرب هنم هللا هفرعو «سانلا

 .هضبقأو امكنع كلذ فرصأ يأ )١(
 .شيعلا ءاخر يأ (۲)

 .سانلا ةرذعو رذقلا :ةرعلا (۳)
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 لومخلاو عضاونلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضانر باتك

ORSON ESS 

 :لاق .نيئاّرْملا ةافحلا الو “رذبلا عيياذملاب اوسيل كعلوأ «ةملظم ةنقف

 .هيف مه اميف سانلا عم لحدي ال يذلا :ةمّونلا :لوقي يارعألا نبا تعمم

 «بايثلا ناقلخ بولقا ا «ليللا جرس < تیل الحا «ىدها

 .ضرألا لهأ يف نّوفحُتو «ءامسلا لهأ يق نوفرعت

 عیب انيو «باتكلا ةيعوأ اونوك :لاق هب بڪ باطخلا نب رمع نع -۲

 مكرضي الو «ىتوملا عم مكسفنأ اوّدَعو «مويب موي قزر هللا اوسو «ملعلا

 .مکل رکی الآ

 طبغأ نإ :هللا لاق» :ييع هللا لوسر لاق :لاق هلظ امأ يبأ نع -۳

 «هبر ةدابع نسحأ ءةالص نم ظح وذ واحلا يف مۇم يدنع يئايلوأ

 ىلع ربص نمف «عباصألاب هيلإ راشي ال سانلا يف ًاضماغ ناكو «ّرّسلا يف ةعاطأو

 ةشحافلا نوعيشي نمم اوسيل مهنأ دارملاو «هاشفأ اذإ ءيشلا عاذأ نم عايذم عمج :عيياذملا (۱)

 .بوبحلا رذبت امك مالكلا رذبب مهنيب داسفإلل نوعسيو سانلا نيب

 :تيبلا سالحأ نم سلح نالفو .هوحنو حسم نم عاتملا رح تحت طسبي ام :تيبلا سلح (۲)
 .اهومزلا يأ .مكتويب سالحأ اونوك :ثيدحلا يو «تيبلا حربيال يذلل

 .ىلاعت هللا ريغ نع مكبولق نيدرحب يأ .درج :تدرو ءايحإلا فو (۳)
 .قزرلا يأ )٤(

 .رهظلا :ذاحلاو .لايعلاو لاملا ليلق يأ )١(
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 لومخلاو عضاونلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 لقو «هتينم تلجع)» :لاقو «هديب ا هللا لوسر رقن . :لاق «؟كلذ

 '(هیکاوب تلقو "هارت

 راج ؛ملعلا عاتب اونوک :لاق هب ي دوعسم نب هلا دبع نع >

 رال لقا

 ابا ای مھ نمو :لیق !مم ںیوط !مھ یبوط :لاق هظ و بعک نع - ٥۵

 م اوبطحخ نإو ءاولحدي م اودهش نإ موق !مه بوط :لاق ؟قاحسإ

 .اودقفي م اوماق نإو ءاوحکن

 .ءابرغلا هللا ىلإ هللا دابع بحأ :لاق هظ و ورمع نب هلا دبع نع ۱٦

 یسیع ىلإ ةمايقلا موي نوعمج ‹ مهنيدب نورارفلا :لاق ؟ءابرغلا نمو : :ليق

 .اا مرم نبا

 نأ ينغلب :لوقي ليضفلا تعم“ :لاق «ثعشألا نب ميهاربإ نع -۷
 ملأ ؟كيلع معنأ ملأ :هيلع اهب نم يتلا هتنم ضعب يف دبعلل لوقي ىلاعت هللا

 .هتثرول لحرلا هفلخي ام )١(
 ٠١۷۸/۲ ةحام نباو ٠۷١/٤ يذمرتلا هاور /۱۹٦١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 ةرثك ىلإ عحار كلذ لعلف .نسح ثيدح :لاق يذمرتلا نكلو :تلق .نیفيعض نیداتساإب

 ملو حيحص نييماشلل دانسإ اذه :لاقو ٠١۷/٤ مكاحلا هحرحأو .ملعأ هللاو هقرط

 عماحبا يف يطويسلا هححصو .وه ام فعضلا ىلإ لب ال :هلوقب يبهذلا هبقعتو .هاجرخي
 . 4/۲ شضیفلا يل يوانلا هباع هکر دتساو ريغصلا
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 تردق نإ :لوقي هتعمسو :لاق ؟كركذ دمحأ ملأ ؟مأ ؟لأ ؟كرتسأ ملأ ؟كطعأ

 امو «كيلع ىنتي الأ كيلع امو «فرعت الأ كيلع امو «لعفاف فرعت ال نأ

 .كك هللا دنع ادومحم تنك اذإ سانلا دنع امومذم نوكت نأ كيلع

 .الماخ اركذ كلأسأ ينإ مهللا :لاق «زيريحم نبا نع -۸

 موق ةفص ك هللا باتك يف دحأل ينإ :لاق «بعك نع -۹

 يف لجلجت مهدحأ ةحاح «مهض نذؤي مل ددسلا اورضح ناو اوحکنی

 .مهعسول قئالخلا ىلع ةمايقلا موي هرون مسق ول «هردص

 اركذ مهللا :لوقي راصنألا نم لحر ناك :لاق «نايفس نع ٠-

 .اغيش كدنع كاذ انصقنت الو «ينبلو يل الماح

 عضوأ نم يسفن يف ينلعحاو «كقلحخ عفرأ نم كدنع ينلعجا مهللا

 .!كقلخ طسوأ نم سانلا دنع ينلعجاو «كقلح

 عم ةنيدملاو ةكم حلصي يلق تدحو :لاق ‹يروثلا نايفس نع -۲

 ( .ءانعو ”توتب باحصأ ءابرغ موق
 .هريغ هتعاطب ينفرعي نأ بحأ ام :لاق «يلجعلا قروم نع ٣-

 ةصيصملا كرابملا نبا مدق امل :لاق «هريغ وأ راقع نب ةملس نع ٤-

 ( ( .ظيلغلا ءاسكلا وهو تب عمج )١(
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاس قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 .فرعت ال كلضف نم :لاقف «يناهبصألا فسوي نب دمحم نع لأس

 نم تيأر دقل :تلقف «ةمثيخ تيتأ :لاق «شمعألا نع ٠-

 ءابرغلا عم هتيأر :تلق ؟وه امو :لاق .ادبأ هلثم ىرأ ام اعيش ميهاربا

 تهرکف «مهنم ابیرق اسلاج تنک :لاقف «هتربخأف ميهاربإ تیتأف .اسلاح

 .مهعم تسلجف «يدنع لضفل مهازتعا يث سانلا ىري نأ

 ءايندلا يف نيدهازلل ىبوط :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع ١-

 ءاشارف اهبارتو ءاطاسب ضرألا اوذختا موق كعلوأ !ةرحآلا يق نيبغارلاو
 اضرق هللا اوضرقأ (اراثد ءاعدلاو «“اراعش باتكلاو ءابيط اهءامو

 .هيلع هللا تاولص مرم نب ىسيع حيسملا جاهنم ىلع

 ءايمع ةملظم ةنتف مكتلظأ :لاق هبط د بلاط يبا نب يلع نع -۷

 : لاق ؟ةمونلا امو !نسحلا ابأ اي :ليق .ةمونلا الإ اهنم وجني ال ةنكستم

 .هسفن يف ام سانلا فرعي ال يذلا

 تب «ةرم الإ طق ايندلا يق تزف ام :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۸

 يلجر نذؤملا رجف «نطبلا يف ناكو ماشلا ىرق دحاسم ضعب يف ةليل

 .دجسملا نم ينحرحأ تح

 .كبيع لقي سانلا فورعم لقأ :لاق «يروثلا نايفس نع -۹

 .راعشلا قوف ام :راثدلا (۲)

 .نطبلا ءاد يآ )۳(
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 هنيد يف عباصألاب هيلإ سانلا ريشي نأ كلك هللا همصع نم الإ- رشلا نم ئرما

 '(هایندو

 بسحب) :ل هللا لوسر لاق :لاق بط هللا دبع نب رباح نع ۴۳١-

 هنيد يف عباصألاب هيلإ سانلا ريشي نأ كك هللا مصع نم الإ- رشلا نم ءرلا

 .«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نکلو مكروص ىلإ رظنی ال هللا نإ «هایندو

 نأ رشلا نم ءرملا بسح)» :ي هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۲

 .(هایندو هنید يف عباصألاب هيلإ

 )١( يذمرتلا هاور سنأ قيرط نم يور دقف ؛ديناسأب قرط ةدع نم ثيدحلا اذه يور ٦٠٠/٤
 بعشلا يق يقهيبلاو اقلعم  ۳٠٦/١جیرختلا يف يديبزلا هلاق هخيرات يف ميكحلاو ٠۹٩۱/۰

 يقهيبلاو ۷۲/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور :جيرحتلا يف يقارعلا لاق «ةريره يبأ قيرط نمو

 بعشلا يف ١/ ۳٦۷يف يناربطلا هجرحأ «نيصح نب نارمع قيرظ نمو .فيعض دنسب

 ريبكلا  ۲٠١/٠۸بعشلا ين يقهيبلاو ١/ ۳٠۷يف يعفارلاو ۲۸/۳ سودرفلا يق يمليدلاو

 نيوزق خيرات ١/٠٦۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو ١/ .۲٤۷نمو .فيعض هدانسإ :يقارعلا لاق

 سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ «رمع نبا قيرط ۳/ ۲۸٦هلاق ءابرغلا خيرات يف سنوي نباو

 مو فنصملا دنع انه يناثلا ثيدحلا وهو رباج قيرط نمو .فيعض هدانسإ :لاقو «يقارعلا

 هنأب هتافو .رباج ثیدح نم فورعم ريغ وه :يقارعلا لاق لب هريغ هجرحخ نم ىلع فقأ

 رداونلا يف میکحلا هجرحا السرم نسحلا قیرط نمو .عیمحلا هللا محر فنصلا دنع ۳۹۹/۱

 دهزلا يف دانهو ۲١/٤٤١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٤/ .۲۳۲عماجلا يق يطويسلا هدروأ دقو

 .ملعأ هللاو تيأر امك هقرط ةرثكل هلعل :تلق .هنسحل زمرو نارمع قيرط نم ريغصلا
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

 اذإ ساقلا نإ !ديعس ابأ اي :نسحلل انلق «ةلاضف نب كرابم نع -۳

 هب ينع اإ «اذه اذهب نعي مل هنإ :لاق «عباصألاب كيلإ اوراشأ كوأر

 .هايند يث قسافلاو «هنيد يف عدتبملا

 ركذتل كصحخش عفرت الو «رهشت ال لذبت :لاق هل يلع نع ٤-

 .راجفلا ظيغتو راربألا رست ؛ملست تمصلا رثكأو «ملعتو

 رعشي ال نأ هرس الإ دبع هللا قدص ام :لاق «بويأ نع ٥-

 نب دمحم ىلإ ةرصبلا نم بيسملا نب ءالعلا نب دمحم باتك ءاجف « يناهبصألا

 نب دمحم هب بتک ام ىلإ یرت الأ :فسوی نب دمحم يل لاقف «هأرقف فسوی

 .سانلا هفرعي ال نأ بحأ هللا بحأ نم !يحأ اي :هيف اذإو ؟ءالعلا

 نم لقأ :روصنم نب رشب يل لاق :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۲۷

 .ةمايقلا ف كتحيضفل لقأ هنإف ؛سانلا ةفرعم

 .دحأ ىلع هیزخ یفخیف ذعموی دحأ زخي م :لاق ةداتق نع -۸

 !ينصوأ :هل تلقف «مونلا يف يروثلا تيأر :لاق وغ نع ۳۹

 .ءالحخألا ةرثكو كايإ !بلق اي :لاق «ةملس نب كام نع -»
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهفو سفنلا ةضاير بانك
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 لحرلا نيد ناحتما ىلع اليلد هب ىفك :4لط دوعسم نب هللا دبع باحصأ

 .هقيدص ةرثك

 .نيدلا ةفاخس نم ناوحإلا ةرثك :لاق «نايفس نع -۲

 ريثك لحرلا تيأر اذإ :لاقي ناك :لاق «ةدئاز نب نامثع نع -۳

 .طاحخم هنا ملعاف یالحألا

 ضعب ىلإ نامثع نب نابأ بتك :لاق «يفيص نب ةلاضف نع ٤-

 .فراعملا نم لقأف كنيد كل ملسي نأ تببحأ نإ :هناوحإ

 ٥- !نسح اي :لوقي يروثلا تعم لاق «دیشر نب نسحلا نع ١

 .كفرعي نم ةفرعم ركنأو «كفرعي ال نم ىلإ نفرعت

 ترثك اذإ ناك هنأ ؛نادعم نب دلاح نع ديعس نب ىجحي نع ٦-

 .ةرهشلا ةفاخم ماق هتقلح

 .ماق ةثالث نم رثكأ هيلإ سلح اذإ ناك هنأ ؛ةيلاعلا يبأ نع - ۷

 رثكأ تيأر مك :شمعألا تلأس :لاق «شايع نب ركب يأ نع -۸

 .ةسمخ «ةعبرأ :لاق ؟ميهاربإ دنع تيأر ام

 تباث يبا نب بيبح دنع تيأر ام :لاق «رکب وبا ينثدح هبو ٩-

 .طق ةئالث ةملغ
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر ۰ قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 .رانلا شارفو عمط نابذ :لاقف «ةرشع

 !نينمؤملا ريمأ اي رظنا :لاقف «ةردلاب هالعف كط رمع هآر ذإ «هفلخ يشم

 عوبتملل ةنتفو عباتلل ةلذ اذه نإ :لاقف ؟عنصت ام

 ‹«هلزام نم موی تاذ هی ف دوعسم نبا ج جرح :لاق ‹«نسحلا نع -۲

 قلغأ ام نوملعت ول هللاو ؟ ینوعبتت مالع :لاقف «مهيلإ تفتلاف سانلا هعبتاف

 .نالحجر مکنم ينعبتا ام يباب هيلع

 ثبلي ام لق لحرلا فلح لعنلا قفح نإ :لاق «نسحلا نع -۴۳

 .ىقمحلا بولق

 «موق هعبتاف موي تاذ نسحلا جرح :لاق «ةيطع نب فسوي نع ٠٤-

 اذه يقبي نأ ىسع امف الإو ؟ةحجاح نم مكل له :لاقف «مهيلإ تفتلاف

 .؟نمؤملا بلق نم

 ال نأ تعطتسا نإ :لاق ؟ي یصوأ :لاق «هقرافي نأ دارأ املف «رفس ي

 .لعفاف لأست الو لأستو «كيلإ ىشمي الو يشمتو «فرعت الو فرعت

 .كلظ هنم اعضاوت اهلاق اغإو «دحأ ينعبت ام رسلا يف يلاح نوملعت ول يأ )١(
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 لومخلاو عيضاوتلا لاسر قلا اولو صا ا

 الأ فاحأ ينإ !دوعسم ابأ اي :بويأ يل لاق :لاق «يريرجلا نع ٠٦-

 ىرأ امو «مهيلع ملسأف سلجماب رمأل ينإ «ةنسح هللا دنع تقبأ ةفرعملا نوكت

 .ينوفرع دق مهلك نأك ةلأسم ينولأسيو يلع نودريف «ينفرعي ادحأ مهيف نأ

 يلع نودريف «مهيلع ملسأف سلجاب رمأل ينا :لاق «بويأ نع -۷

 ؟اذه عم ريح يأف -ينوفرع دق مهنأ مهدر يف ينعي-

 سلجم اب انررم اذإ انک :لاق ,دیز نب دام نع دواد يبا نع -۸

 وبأ لاق .ةمقن كلذ نأكف :لاق ءاديدش ادر اودر ملسف بويأ انعمو

 .ةرهشلا ةهارك :دواد

 يف بويأ جرح :لاق -هامس دق- لحر نع ليم نب رضنلا نع -۹
 ينأ يلق نم ملعي كك هللا نأ ملعأ ينأ الول :لاقف «ريثك سان هعبتف «رفس

 .كك هللا نم تقملا تيشخل ؛هراك اذه

 يل هعطقا :لاقف ءابوث بويأ يلإ عفد :لاق «ديز نب دامه نع ٠-

 .مدقلا رهظ ىلع عقي هلعجاو «اربش همك مف لعحاو ءاصيمق

 نإ :لاقف «هصيمق لوط ىلع بويأ تبتاع :لاق «رمعم نع -۱

 .هريمشت يف مويلا يهو «هلوط يف تناك ىضم اميف ةرهشلا

 وحن ىلع نيلعن ذحا :بويأ يل لاق :لاق ‹«لضفلا نب ب يدع نع - ۲

 هل تلقف ءاهكر ت مث امايأ اهسبلف «تلعفف :لاق .ة هللا لوسر لعن وذح

 .اهنوسبلي سانلا رأ مل :لاقف «كلذ يف
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
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 .ءاهفسلا كيردزي

 بايثلا :نيترهشلا نوهركي اوناك :لاق «يروثلا نايفس نع ٤-

 ةئيدرلا بايثلاو «مهراصبأ اهيف هيلإ سانلا عفريو ءاهيف رهتشي يتلا دايجلا

 هڪ ةبالق يأ عم انك :لاق -يدايرلا بحاص- ةنيشح يأ نع ٥-

 .قاهنلا رامحلا اذهو مكايإ :لاقف «ةيسكأ هيلع لحر لحد ذإ

 عضاوتلاو «مهبولق يف ربكلا اولعح اماوقأ نإ :لاق «نسحلا نع -

 «هفرطمب فرطلا بحاص نم بجعأ هئاسكب ءاسكلا بحاصف «مهباي يٿ ف
 16 ورقافت مه ام

 هلط رمع نبا یار :لاق «لحر انثدح ينابيشلا ناميلس نع -۷

 .ةرهش بوث اذه نإف ءاذه سبلت ال :لاقف "انود احیبق ابو هنبا ىلع

 موي تاذ تررم :لاق «لحر نع سينخ نب ديزي نب دمحم نع -۸

 :تلقف ؟يلإ كسلحأ ام !يحأ اي :لاقف «هيلإ تسلحو هيلع تملسف

 ناكل لإ سلجت مل ول كنإ امأ :لاقف .كتدحو تمنتغاف كدحو كالتدحو

 .ماظعلا رومألاو يهاودلاب اوتأ يأ :اورقافت .ناملع هيفرط ي يذلا بوثلا :فرطملا (1)
 .سانلا هسبلي يذلا لدتعملا نود وهو اثر احيبق يأ (۲)
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 «يل ريخو كل ريح هللاو وهف كنع موقأ نأ امإ رتحاف «يل اريخو كل اريح

 هللا ينعفني ةيصوب ينصوأف «كنع موقأ انأ لب :تلقف .ينع موقت نأ امإو

 هللا رفغتساو «كناسل ظفحاو «كناكم فحأ !هللا دبع اي :لاق .اهب كم

 .كرمأ امك تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل كلك

 :ثراحلا نب رشبل لحجر لاق :لاق «ديبع نب نسحلا نع -۹

 .كمعطم بيطو «“كركذ لمخأ :لاق .ينصوأ

 يكبي بشوح ناك :لاق «ثراولا دبع نب دمصلا دبع نع ٠-

 .عماجلا دجسم يما غلب :لوقيو

 تنك :لاق -هبسحأ- ملسم نب ءاطع نع دانج نب ديبع نع -۱

 يبأ ىلإ هسأر عفرف «عجطضم وهو نايفس دنع ةليل تاذ قاحسإ وبأو

 نأ نيبو كنيب :رهسم وبأ لاقو :لاق .ةرهشلاو كايإ :لاقف «قاحسإ

 ( .نيفورعملا نم نوكت نأ الإ نيكلالا نم نوکت
 الإ فرعي نأ بحأ الحر ملعأ ال :لاق «ثراحلا نب رشب نع -۲

 هفرعي نأ بحي لحر ةرحآلا ةوالح دج ال :لاقو .حضتفاو هنيد بهذ

 .سانلا

 ‹يروثلا نايفس ترشتس ةسا :لاق «قوزرم نب هللا دبع نع ¥۳

 .ناسنإ كفرعي ال ثيح نارهظلا رم. :لاق ؟لرنأ ينارت نيأ :تلقف

 .رکذت الو فرعت ال یتح يآ (۱)
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ةقدص تصقن ام» :لاق لب هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع ٤-

 هعفر الإ كب هلل دبع عضاوت امو ءازع الإ وفعب ادبع كل هللا داز امو «لام نم

 . كك هللا

 الإ دحأ نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق هه ةمامأ يأ نع ٥-

 :الاق مث ءاهاذبج هسفن عفر وه نايف ءاهناكکسمي ةمكح هيلعو «ناکلم هعمو

 .(!اهب هعفرا مهللا :الاق «هسفن عضو نإو !هعض مهلا

 عضاوت نمل ىبوط» :ئ هللا لوسر لاق :لاق «يرصملا بكر نع ٦-
 محرو «ةيصعم ريغ يف هعج الام قفنأو «ةنكسم ريغ نم لذو ءةصقنم ريغ يف

 ."«!ةمكحلاو هقفلا له طلاخو .ةنكسملاو لذلا له

 .۲۰۰۱/۲ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۱)

 ؛ةباحصلا نم ةدع نع دزو هنكلو ةمامأ يأ نع هحرحخ نم ىلع فقأ ملو ‹فيعض هدانسإ (۲)

 يمثيملا هدانسإ نسحو (۲۲۴/۲ رصتخملا) رازبلا هجرخأ «ةريره يبأ نع يور دقف

 يرذنملاو يمثيملا هنسحو ۲۱۸/١١ يناربطلا هحرخأ «سابع نبا نع يورو «يرذنملاو

 يف يمليدلاو ٠١٠/٤ خيراتلا يف بيطخلا هجرحخأ «سنأ نع يورو .ينابلألاو يطويسلاو
 نع هعنت هكنحو سرفلا فنأ ىلع نوكت ماجللا يف ةديدح :ةمكحلا ٤ سودرفلا

 .هبكار ةفلاخم

 ةباحصلا يمجعم يل عناق نباو يوغبلا هاور 1١/١: ءايحإلا جيرفت يف يقارعلا لاق (۳)
 .نسح ثيدح ١٠۸/۲(: باعيتسالا) ربلا دبع نبا لاق ۲٠٠١/۳( بعشلا) يقهيبلاو

 هل فرعت ال لوهجج :هدنم نبا :لاقو ال ما يلا نم بكر عمأ يردأ ال :يوغبلا لاقو
@ 1 
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةضايرا باتک
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 لوسر ىلص :لاق 4ظ هدح نع هيبأ نع ىنيدملا ةملس يأ نع -۷

 نبل نم حدقب هراطفإ دنع هانيتأف ءامئاص ناكو «ءابقب اندنع ل هللا

 :لاق «لسعلا ةوالح دحو هقاذف هعفر املف «لسع نم ايش هيف انلعجو

 :لاقف «هعضوف .لسع نم ايش هيف انلعح !هللا لوسر اي :انلق (؟اذه ام)

 دصتقا نمو هللا هعضو ربکت نمو هللا هعفر عضاوت نمو ءهمرحأ ال ينإ امأ»

 . للا هبحأ هللا رکذ رثكأ نمو هللا هرقفأ رذب نمو هللا هانغأ

 لوقي هبط باطخلا نب رمع تعم لاق «يدع نب هللا ديبع نع -۸

 كعفر شعتنا :لاقو «هتمكح هللا عفر :- ك هلل عضاوت اذإ دبعلا يف-

 كاسح ًاسحا :لاقو ٠ ضرألا ىلإ هللا هصهو هروط ادعو ربكت اذإو «هللا

 نم مهدنع هنإ تح «ريقح سانلا نيعأ يو «ميظع هسفن يف وهف «هلل

 :لاق ؟كلذ فيك و :ليق ءدابعلا ىلإ هللا اوضغبت ال !سانلا اهيأ «ريزاخلا

 هيف مه ام مهيلإ ضغبيف مهيلع لوطيف امامإ مكدحأ موقي
 ا. ي

 لاق ٤/۲ ٤١: ةباصإلا يق ظفاجلا:لاق .فيعض دنسب سنأ ثيدح نم رازبلا هاورو ةبخص

 بادآلا يف نسح ثيدح هل يدنك :هيف ربلا دبع نبا لاقو ةبحص هل :يرودلا سابع

 هثيدح دانسإ :ظفاحلا لاق .مهيف هركذ ىلع اوعمجأ دقو ةباحصلا يق روهشع. وه سيلو

 ٠۳۸/۳ خیراتلا ق يراخبلا هجرخأ .هظفل نسح هنأب ربلا دبع نبا دارم «فيعض

 هل لاقي ٠١١/۳(: تاقثلا) نابح نبا لاق .يناربطلاو نيهاش نباو يدروابلاو يوغبلاو

 يق يرذنملا لاقو يعاضقلاو يمليدلا هجرحأو :تلق .هيلع دمتعي ال هدانسإ نأ الإ ةبحص

 هاور ۳٠١/٠١: عمحملا يف يمثيملا لاقو .تاقث حيصن يبأ ىلإ هتاور ٠١/۳: بيغرتلا

 .تاقث هلاحر ةيقبو هفرعأ مل بكر نع يسنعلا حيصنو .يناربطلا

 ۳٠١. :مقر لاملا حالصإ ةلاسر يف هجيرخت رظنا(١)

 .هقدو هرسک :هصهو :ليقو .ضرألا لل هبذج يأ :هللا هصهو ؟هدح زواجےتو ربكت نم يأ (۲)
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيهتو صسفنلا نا ةیییر باک

 وهو هبط هللا دبع نب ريرج تيقل :لاق «هيبأ نع سوباق نع -۹

 دق مئاق لحر اهتحت ةرجش ىلإ ةرم تيهتنا :لاقف «يب راسف ماشلا نم ءاح

 نإ مث «هيلع هتيوسف «عطنلا سمشلا تزواج دقو «هل “'”مطنب لظتسا

 ‹«تعنص ام هل تركذف «هلط ىسرافلا ناملس وه اذإف «ظقيتسا لحرلا

 ؟ةمايقلا موي رانلا ةملظ ام يردتأ !ريرح اي .ةمايقلا موي هللا هعفر ؛ايندلا

 "تارتا داما

 ر يرد هب دوس لسو ماج او تدمج نی یک

 یس لا یا ناجا

 تيب يف هباحصأ نم رفن يف لي يبلا ناك :لاق «مينهاربإ نع -۲

 املف «هل نذأف ءاهنم هركتي ةنامز هبو بابلا ىلع لئاس ماقف «نولکأي

 نم لحر ناکو (معطا» :لاق مت هذخف ىلع ل هللا لوسر هسلحا لحد

 .مدألا نم طاسب (۱)

 .احيقو ءام ةئلتم دلحلا نع طفنت ندبلا يف حورق (۲)

 ٠١١/١. فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هحرحأ «لسرم ثيدح (۳)
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا ب بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

OTE OETEOETOSEOST TCO 0 ت رجلا 

 ةزامز هب تناک یتح لحرلا كلذ تام امف «هُهرکیو هنم رأشا شیرق

 ."اھنم هرکی
 موذجم ديب ل هلا لوسر ذحأ :لاق هظ هللا دبع نب رباح نع -۳

 7 للا ىلع الك وتو ءهللاب ةقث هللا مسب لك ) :لاقو «ةعصقلا يف هعم اهلخدأف

“A4ةروص يف ناک نم :لاقي ناک :لاق هللا دبع نب نوع نع  

 ناک کبک هل عضاوت مث «قزرلا یف هيلع سوو «هنيشي ا

 نرم نيب يبر ينرّيَح» :يئ هللا لوسر لاق :لاق «يعشلا نع ٥-
 ةكئاللا نم ييفص ناكو «راتخأ امهيأ رذأ ملف «أيبن اكلم وأ ًالوسر ادبع

 5 )(ًالوسر دبع : :تلقف «كبرل عضاوت :لاقف ‹«يسأر تعفرف ‹ لیربج

 .ةهاعلا :ةنامزلا )١(

 ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاقو «راكلا يف يدنملا هلاق ريرج نبا هجرحأ «لسرم ثيدح (۲)
 .مودج عم هلكأ دوحجوملاو الصأ هل دحأ مل ٣

 ۱٠۷۲/۲ ةحام نباو .بيرغ ثيدح :لاقو ۲٠٦/٤ يذمرتلاو ۲١/٤ دواد وبأ هحرحأ (۳)

 AAT نابح نباو ةعزحخ نبا هححصو «نسح ثيدح :رجح نبا ظفاحلا لاق

 لثم هنع يور ام عم ثيدحلا اذهو :هللا ههر يقهيبلا لاق .رظن هيفو ٠١١/٤ مكاحلاو

 ‹ةقيرطلا هذه دكؤي «عوحرلاب فيقث دفو يف هاتأ يذلا موذجا رمأو «موذحملا نم رارفلا

 دراوم ىف رايتحالا كرتو هوركملا ىلع ربصلا هلاح نوكي نميف ثيدحلا اذه نوكيف

 «هيلع ربصلاو هوركملا لامتحا نع زجعلا هسفن ىلع فاخي نميف رحآلا ثيدحلاو ءءاضقلا

 .قيفوتلا هللابو تازارتحالا عاونأب عرشلا يف زئاج وه ام زرتحيف
 )٤( دهزلا يق دانه هجرخأ «لسرم ثيدح ۲/ 4١٠١:مقر ثيدحلا رظنا ءاعوفرم تبثو ٠٠١.
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 لومخلاو عضاوتلا ةئاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانک

 :ک یىسومل یلاعتو كرابت هللا لاق :لاق «ةيمأ نب ب ليعامسإ نع ٦-

 هبلق مزلأو «يقلخ ىلع مظعتي ملو «يتمظعل عضاوت نم ةالص لبقأ اغإ يا

 «يلحأ نم تاوهشلا نع هسفن فكو «يركذب راهنلا عطقو «يفوح
 رون قرشي يذلا كلذف «بيرغلا ىوأو «يراعلا اسكو «عئاجلا معطأو

 «هيطعأف ينلأسيو «هل يلأف ينوعدي «سمشلا لثم ةمايقلا موي ههحو
 ‹«يتزعب هؤلكأ ارون تاملظلا يقو ءاملح ج ةلاهلا ي هل لعحأو

 يف ندع تانح لثمك سانلا يف دبعلا كلذ لثمف ذ ‹«يتکئالم هظفحتسأو

 .اهاح نع ريغت الو ءاهرامن عطقنت ال «نانجلا

 ريثك نم عرولا ليلق ئزجي :لاق «طابسأ نب فسوي نع -۷

 .داهتحالا رثك نم عضاوتلا ليلق ئزجيو «لمعل

 عضاوتلا نع ليضفلا تلأس :لاق «ثعشألا نب ميهاربإ نع -۸

 هتم هتلبق يیص نم ةع ولو «هل داقنتو قحلل عضحخت نأ :عضاوتلا :لاق

 .هنم هتلبق سانلا لهجأ نم هتعم“ ولو

 نم دنع كسفن عضت نأ :عضاوتلا سأر :لاق «كرابملا نبا نع -۹

 نأو «لضف هيلع كايندب كل سيل نأ هملعت ىتح ءايندلا ةمعن ف كنود وه

 هايندب هل سيل هنأ هملعت ىقح ءايندلا ةمعن يف كقوف وه نمع كسفن عفرت

 .هظفحأ يأ )١(
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهفو صقنلا ةضاير بانك

EIEIO 

 مل مت ءاملعو ابايثو الاج وأ الام يطعأ نم :لاق «ةداتق نع ٠-

 .ةمايقلا موي الابو هيلع ناك «عضاوتي

 محا 2(4 نیتبخُملا رسول :ىلاعت لاق «كاحضلا نع ۹١-

 .نيعضاوتملا :لاق

 بقع يف يشاجنلا ىلع لحد :لاق «ناوكذ نب ليعامسإ نع -۲

 اهيأ :موقلا ضعب لاقف «هسأر لسرم وهو «”سالطأ هيلعو :لاق «ةمعن

 :لاق ؟ةناكتسالا هذه ام :لاق .ىلب :لاق ؟تررس دق نأ انئبنت مل وأ كلملا

 تمعنأ اذإ :لي مرم نب ىسيع ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ اميف تارق ينإ

 .كيلع اهمتأ ؛ةناكتسالاب اهلبقتساف ةمعن كيلع

 ايندلا يف ةمعن نم دبع ىلع كبك هللا معنأ ام :لاق «بعك نع -۳

 هل عفرو ءايندلا يف اهعفن كك هللا هاطعأ الإ ؛ هلل اهب عضاوتو «هلل اهركشف

 ملف ءايندلا يق ةمعن نم دبع ىلع كلك هللا معنأ امو «ةرحآلا يف ةحرد اهب

 ءايندلا يف اهعفن كلك هللا هعنم الإ ؛كاك هلل اهب عضاوتي ملو « هلل اهركشي

 .هنع زواجتي وأ هللا ءاش نإ هب هبذعی «رانلا نم اقبط هل حتفو

 صاعلا يبا نب مكحلا نب ىج لاق :لاق «ديعس نب قاحسإ نع ٤-

 ىلع دهزو «ةعفر نع عضاوت نم :لاق ؟لضفأ لاحجرلا يأ :كلملا دبعل

 .هموق ىلع ةرصنلا كرتو «ةردق

 .قلخلا بوثلا وهو سلطأ عمج (۱)
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 لومخلاو عضاوتلا لاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بات

 ىلع كامسلا نبا لحد :لاق «يدلبلا دلاحخ يبأ نب ايركز نع 46

 نم كل فرشأ كفرش ىق كعضاوتل هللاو !نينمملا ريمأ اي :لاقف «نوراه

 هللا هاتأ اءرما نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف !تلق ام نسحأ ام :لاقف .كفرش

 يف فعف «هدي تاذ يق هل طسبو «هبسح ين اعضومو «هقلح يف الامج ك

 نم ك هللا ناوید يف بتک «هبسح يف عضاوتو «هلام یف یساوو «هلامج

 .هديب مالكلا اذه بتكو ساطرقو ةاودب نوراه اعدف :لاق «كك هللا صلاح

 نأ ينبجعيل هنإ» : هللا لوسر لاق :لاق «يناذمملا رمع نع ٦-

 .."«ربكلا هب عفدي «هلهأل ةنهم نوكي «هدي يف ءيشلا لجرلا لمحي

 لف حارحلا نب ةديبع وبأ ناك :لاق «سبلح نب سنوي نع -۷

 «هيبأ نع نادم نم خيش ينثدح يلجبلا دواد نب ناولع نع -۸

 ةنس هبابب تمقأف «عالكلا يذل اهودهأ ليخب ةيلهاحلا يف ىموق ىنثعب :لاق

 ءادوجس هل اورخف هل ةفرغ نم سانلا ىلع ةفارشإ فرشأ مث «هيلإ لصأ ال

 يف يقهيبلا جرخأو .بيرغ ثيدح ۲٠٠٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا لاق (۱)
 :يقهيبلا لاق .ربكلا نم ئرب دقف هتعاضب لم نم :هعفري ةمامأ يأ نع ٠ بعشلا

 مالس نب هللا دبع نأ ؛ ةلظنح نب هللا دبع نع ٠/٣ ٠ مكاحلا جرحخأو .فعض هدانسإ يف

 ل هللا لوسر تعم ينإ «ربكلا هب عفدأ :لاقف «بطح ةمزح هسأر ىلعو قوسلا ي رم

 حيحص :لاقو .ربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال :لوقي

 ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .هاو وهو ملس هيف :هلوقب يهذلا هبقعتو .هاجرخي ملو دانسإلا

 .ريبكلا يف يناربطلل هوبسن ام دعب يمثيفاو يرذنملا هدانسإ نسحو ۹
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SEE HOES ایپ E a 
 ج ا

 لمحي ملسأ دقو صمحمب هتيأر دقل مث ءاهلبقف ليخلاب هتيقلف سلح مث
 :لاقو ءاعضاوت یبأیف هنم هنوذحأیف هیلاومو هموق هردتبیف «محللا «مهردلا

 ىذأ يف موي لك اهنمانأ اذك تناك اذإ ايندلا يذل فأ

 اذ ليق اشاعم سانلامعنأ نم ليقاماذإ تنك دقلو

 اذبح ءاقشاذهاذبح ةوقش شيعب تلدب مث

 باطخلا نب رمع ىلإ رظنأ ينأك :لاق «ةتابن نب غبصألا نع -۹

 قاوسألا ف رودي «ةردلا ىنميلا هدي يفو «ىرسيلا هدي يف امحل اقلعم بط

 .هلحر لحد تح

 ءيشلا يميتلا ميهاربإ عم تيأر اعر :لاق «شمعألا نع ٠١-

 .-هلح يق ينعي- رجألا هيف وجرأل ينإ :لوقي هلمحب

 ىلإ "ةقرع لمحي ميثخ نب عيبرلا تيأر :لاق «فيرط نع ١-
 .هتمع تیب

 تيأر :تلاق «هتدج وأ همأ نع -ةيسكألا عايب- لاص نع -۲

 كنع لمحأ :تلقف «هتفحلم يف هلمحف «مهردب ارمت ىرتشا 4 ايلع

 .لمحي نأ قحأ لايعلا وب يال :لاق ؟نينمؤملا ريما اي

 دواد نب نامیلس ناک :لاق ‹يسمحألا دمحم نب ميكح نع ٣-

 .صوخلا نم ةجوسنملا ةفقلا يأ )١(
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 لومخلاو عضاوتلا لاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 نيكاسملا ىلإ ءيجي تخ فارشألاو ءاينغألا هوجو حفصت حبصأ اذإ

 را ع نیگسم ایر ا :لوقيو م اعلی

۱) 
 هریکاسلا ن دعاق وجر رار هِءالم

 ءاسن عم ءادردلا مأ تيأر :لاق «ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع ٠-

 .سدقملا تيبب ةسلاح نيكاسملا

 هنأکو الإ عساو نب دمحم تیأر ام :لاق «دیز نب دام نع ٦-

 .نیئاکیلاو نیک اسلا عم سل ناکو «يکی

 هللا دبع نب رکب نا ينوثدح :لاق «ديمحلا دبع نب مهس نع ۷. ١ ١-

 هعمو «نيكاسملا سلاجيو فالآ ةعبرأ يواست ةوسكلا سبلي ناك «ينزملا

 تامف ءارسوم ناكو :لاق ءاذ ىلإو اذ ىلإ اهسديف مهاردلا اهيف ررصلا

 ءءاينغألا شيع شاع اركب نإ :هللا همحر نسحلا لاقف ایش فلخی مو

 .ءارقفلا توم تامو

 امك :سانلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۸

 ءارقفلا كاري نأ هركاف كلذكف «نودلا بايثلا يف ءاينغألا كاري نأ ہرکت

 .ةعفترلا بايثلا يف

 .ةفحلم يأ )١(

- 1۲۳۹ 



 ثدحي سلج اذإ ينغلل بحجعلا :لاق «يراقلا ةقدص نع -۹

 .!؟هنم ييحتسي ال فيك نيكسللا

 دقو نيكاسم ىلع 4 يلع نب نيسحلا رم :لاق «رعسم نع ٠-
 لوحف !هللا دبع ابأ اي مله :اولاقف ءارسك مهيديأ نيبو ءاسك اوطسب

 «مهعم لکأف [٣۲ںسسا 4 ےب نیریکتسُملا بحُي ال تإ :ًارقو «هکرو
 ام يجرحأ :-هتأرما :ينعي- بابرلل لاقف « ينوبيجأف مكتبحأ دق :لاق مث

 .نیرحخدت تنک

 دلما ةوعد بيجيو ةقانلا لقتعيو ا ‹«ضرألا

 لكي لي هللا لوسر يئر ام :لاق د ورمع نب هللا دبع نع -۲

 ."نالحر هبقع ًأطي الو ‹طق اكتم

 هحرخأو :تلق .نسح هدانسإو 1۷/١١ يناربطلا هاور ۲١/۹: عمجلا يف يمثيملا لاق (1)

 ينابلألا خيشلا هححصو ريغصلا عماحلا يف يطويسلا هنسحو ۲۹١/١ بعشلا يف يقهيبلا
 ٠٠٠۲١. :مقر ةحيحصلا .هقرط ةرثكل

 :هلوقو ۸۹/١ ةحام نباو ۳٤۸/۳ دواد وبأو ۱٣٥/۲ دما هجرحا «حیحص ثیدح (۲)
 ال ءهيقش دحأ ىلع دمتعملا لئاملا وه ىكتملا نأ ةماعلا رثكأ بسحب :يباطخلا لاق ائكتم
 ىلع دمتعملا وه :انهه ىكتملا اغنإو «هيلإ اوبهذ ام ثيدحلا نعم سيلو «هريغ نوفرعي

 تلكأ اذإ ينأ :ىنعملاو «ئكتم وهف ءاطو ىلع ادعاق ىوتسا نم لكو «هتحت يذلا ءاطولا
 يف عسوتيو «ةمعطألا نم رثكتسي نأ ديري نم لعف «دئاسولاو ةيطوألا ىلع انكمتم دعقأ م
 لب «موقلا مادق يشع ال يأ :يراق يلع الم لاق ءنالجر هبقع ًاأطي الو :هلوقو .ناولألا

 س
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 لومخلاو عضاولا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 ‹ضيرملا دوعي ناك هنأ ؛يَي يبلا نع هل كلام نب سنأ نع -۳

 موي ناک دقلو «رامحلا بکر یو كولملا ةوعد بيجي و ءزئانجلا عبتيو

 رامح ىلع ةظيرق موي يئر لي هللا لوسر نأ ؛يهبلا نع ٤-
 “ءيش لب يبلا تحت سيلو رامحلا قرع دقو «هباحصأ هلوحو

 مركلا» : هللا لوسر لاق :لاق ءريثك يبأ نب ىحي نع ٥-

 ."(ىنغلا نيقيلاو «عضاوتلا فرشلاو «ىوقتلا

 يت
 :يبيطلا لاقو «هريغو رهظملا هركذ اذك ءاعضاوت «مهرخآ يف وأ عمحجلا طسو ي يشمب

 نكي م هنأو «هعضاوت ىلع ةيانك هلعلو «ليوأتلا اذه ىلع دعاست ال نالحر يف ةينشتلا
 لأي هللا لوسر يئر ام :هلوقب هنارتقا هدیؤیو «مدخلاو عابتألا عم ةربابحلا يشم يشب
 !مدقلا ًأطوم هلعجا مهللا :لاقف «لجر ىلع رمع اعدو .نيفرتلا بأد نم ناك هنإف ءامكتم

 نوشعيو سانلا هعبتيف «لام اذ وأ امدقم وأ اناطلس نوكي نأ هيلع اعد «عابتألا ريثك يأ

 دحاو نوكي دق هنأ ةينثتلا ةدئافو «هريغ مالك ياني ال هركذ ام نأ ىفخي الو .ىهتنا «هءارو

 .هلصأ نم عضاوتلا يفاني ال وهو «هب ةحاحلا ناكمل «هريغو سنأك هءارو مدخلا نم

 سنأ نع ملسم ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :لاقو ۳۳۷/۳ يذمرتلا هجرحخأ (۱)

 نايفسو ةبعش هنع ىور دقو هيف ملكت ناسيك نب ملسم وهو فعضي روعألا ملسمو

 .يهذلا هيلع هرقأو هححصو ٠٠٦/۲ مكاحلاو ۱۳۹۸/۲ ةحام نبا هجرحأو .يئالما

 ىلإ ادغ ءب يبلا نأ ؛عفار يبأ نعو ۷٦/۲ تاقبطلا يف دعس نبا هحرحأ «لسرم ثيدح (۲)

 يناربطلا هاور ١١١/١: عمحلا يف يمثيملا لاق .روفعي هل لاقي يرع رامح ىلع ةظيرق ينب

 .تاقث هلاحرو ٥٦/۹ طسوألا يف

 السرم نيقيلا باتك يف ابندلا يأ نبا هاور ٥+٣ ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۳)

 .دانسإلا حيحص :لاقو ةرمس ةياور نم هلوأ ۲ مكاحلا دنسأو
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 لومخناو ا ةلاسر
 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

EE SRLS ESSE E GTO 

 عضاوتلا ؟عضاوتلا ام نوردت لهو :نسحلا امه لاقف «عضاوتلا نوركاذتي

 .الضف كيلع هل تيأر الإ املسم قلت الف كلزام نم جرخت نأ

 :لوقي لا مرم نب یسیع ناک :لاق «يئاطلا دعس نع -۷

 ىبوط .ةمايقلا موي رانملا باحصأ مه !ايندلا يف نيعضاوتملل ىبوط

 .ةمايقلا موي سودرفلا نوثروي نيذلا مه !ايندلا يف سانلا نيب نيحلصملل
 موي كبك هللا ىلإ نورظني نيذلا مه !ايندلا يف مهبولق ةرهطملل ىبوط

 ۰ .ةمايقلا

 ىضرت نأ :ثالث عضاوتلا سأر :لاق «ريثك يبأ نب ىح نع -۸

 ةحدملا هركت نأو «مالسلاب هتيقل نم ًأدبت نأو «سلحلا فرش نم نودلاب

 .ربلاب ءايرلاو ةعمسلاو

 تخمش «حون موق قرغأ امل كك هللا نإ :لاق دهام نع -۹

 .هيلع ةنيفسلا رارق لعحو لابحلا قوف هللا هعفرف «يدوحلا عض اوتو «لابجلا

 عضاوت نم :لاق ل هللا لوسر نأ ؛نسحلا نب هللا دبع نع -۰

 رذب نمو ك هللا هانغأ ینغتسا نمو ك هللا 'همصق ربکت نمو هللا هعفر

 . هللا هبحأ كبك هللا ركذ نمو « هللا هرقفأ

 .ءيشلا قد :مصقلاو «هعضوو هلذا يأ (۱)

 .لاملا حالصإ ةلاسر نم ٠٠١ :مقر ثيدحلا رظناو «فيعض وهو لسرم ثيدح (۲)

EY - 



 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 نا ينغلب :لاق «نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع -۱

 ب د ‹هتروص نسحو «مالسإلل ادبع ك هللا ىده اذإ» :لاق لي يبلا

 “ق هللا ةوفص نم كلذف ءاعضاوت كلذ عم هقزرو هل نئاش روغ عضوم

 دئالو نم "ةديلولا تناك نإ :لاق هلظ و كلام نب سنأ نع -۲

 ثيح هب بهذت ىح هدي عزای الف ب هللا لوسر ديب ذخأت ةنيدللا

 .تءاش ۳

 دبع نب دمحم نع ۲ للعلا يف متاح يبأ نبا دنع الوصوم ءاج نكلو «لضعم هدانسإ (۱)
 دينح نبا لاق .ةيب يبلا نع يلع اهدج نع اهيبأ نع نيسحلا تنب ةمطاف همأ نع هللا

 قدص :متاح يبأ نبا لاق .انثيدح انيلع دسفأ -ةلضعملا ةياورلا يأ- ثيدحلا اذه :ظفاحلا
 لوسر نع هغلب هنأ وري م يب يبلا نع يلع اهدج نع اهيبأ نع همأ نع هدنع ناک ول هناف

 يمثيملا لاق سابع نبا نعف دنسملا امأف ءافوقومو ادنسم كلذك يور دقو :تلق .ل هللا

 نب.فلح هيفو ۳۸٦/٤ طسوألاو ۳۸٠/١ ريغصلا يف يناربطلا هاور ۱۹٤/۸: عمجملا يف

 ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا هركذ دوعسم نبا نعف فوقوملا امأو .فيعض وهو يرصبلا دلاح
 .هيف فلتخم يدوعسملا هيفو دوعسم نبا ىلع افوقوم يناربطلا هاور :لاقو ۲ ٠.۷

 .ةدالولا ةنيب ةيبصلاو ةمألا :ةديلولا )۲)

 نكلو ۱۳۹۸/۲ ةجام نباو ٩۸/۳ دمحا هجرحأ دیز نب يلع فعضل ؛فيعض هدانسإ (۳)
 هب قلطنتف لَ هللا لوسر ديب ذحأتل ةنيدملا لهأ نم ةمألا تناك نإ :ظفلب حص ثيدخحلا

 ديلاب ذحألا نم دوصقملا :ظفاحلا لاق )10۷١(. اقلعم يراخبلا هجرحأ .اهتحجاح يف
 ةأرملا هركذل عضاوتلا ف ةغلابملا نم عاونأ ىلع لمتشا دقو دايقنالاو قفرلا وهو همزال

 ثيح :هلوقبو «تناك ةمأ يأ ءامإلا ظفلب ممع ثيحو «ةرحلا نود ةمألاو «لحرلا نود

 تناك ول ىتح فرصتلا ةياغ ىلإ ةراشإ ديلاب ذحألاب ريبعتلاو «ةنكمألا نم يأ تءاش

 اذهو «كلذ ىلع دعاسل ةحاحلا كلت يف اهتدعاسم هنم تسمتلاو (ةنيدملا جراح اهتحاح ٠

 ل ربكلا عاونأ عيمج نم هتءاربو هعضاوت ديزم ىلع لاد
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 لومخلاو عشاوتا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر بانك

 هللا لاق» :لاق -هعفر الإ هملعأ ال :ديزي لاق- 4ظ رمع نع ٣۳-

 ثیدح اذه :رکب وبا لاق .'(«اذکه هتعفر اذکه يل عضاوت نم :یلاعت

 . بیرغ

 الإ هسفن دبع عفري ال» : هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٤-

 “قك هللا هعفر الإ هسفن عضي الو « هللا هعضو

 هملعأ الو :ةرامع لاق- ةعرز يبأ نع عاقعقلا نب ةرامع نع ٥-

 ىلإ رظنف وب يبلا دنع ليئاربج سلحج :لاق -4ظ ةريره يأ نع الإ
 موي ذنم لزتي م كلم اذه نإ :ليئاربح هل لاقف «لزتي كلم اذإف ءءامسلا

 اكلمف «كبر كيلإ ينلسرأ !دمح اي :لاق «لزن املف ء«ةعاسلا لبق قلحخ

 .كبرل عضاوت :ليئاربج لاقف :لاق «هبسحأ ؟الوسر ادبع وأ كلعجن ايبن

 (هلوسر ادبع لب» :لاق

 )١( دمحأ هاور :۸۲/۸ عمحجلا يف يمثيهملا لاقو «حيحص ثيدح ٤٤/١ رازیسلاو ١/۲۷۸

 ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .حيحصلا لاجر امهطاحرو  .۳٠١/١يل عضاوت :دمحأ دنعو

 لعحو -اذكه هتعفر-ضرألا ىلإ اهاندأو ضرألا ىلإ هفك نطاب ديزي لعجو- اذكه

 .ءامسلا وحن اهعفرو ءامسلا ىلإ هفك نطاب

 ةريره يأ نع اعوفرم هوحن ءاجو ۸۹/۷ فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ «لسرم ثيدح (1)
 ۷ ٤ :مقرب هرظنا

 e ىلعي وبأو )۲٤۹۷( رازبلاو ۲۳٠/۲ دمحأ هاور :۱۸/۹ عملا يف يمشي لاق (۳)

 ۲۸۰/۱٤. نابح نبا هححصو .حیحصلا لاحر نيلوألا لاجرو
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 لومخلاو عضاوتلا ة قلخلا بيذهتو سفنلا ةضايز اتك

 هللا هعفر ؛اعشخت عضاوت نم :لاق «هللا دبع نب رماع نع -

 .هللا هعضو ؛امظعت ربكت نمو

 :لحر هل لاقف «ةمربش نبا دنع تنک :لاق «مساق يأ نع -۷

 برف «تاه :ةمربش نبا لاق ؟ي يبلا نع يغلب ثيدحب كثدحأ الأ

 لاق «بحي نم الإ نک هللا نهيطعي ال عبرأ» :لاق .هب تعج نسح ثیدح

 قلك هللا ىلع لكوتلاو «ةدابعلا لوأ وهو تمصلا» :لاق ؟نه ام :ةمربش نبا

 «ايندلا يف دهزلاو «عضاوتلاو

 .هللا ىلع لكوتلا ةلاسر نم ٦ :مقر ثيدحلا يت هجيرخت رظنا )١(
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 لومخلاو عضاوتلا ةئلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 سابللا يف حضاوقلا باب

 .(نامبإلا نم ةذاذبلا» ع هللا لوسر لاق :لاق «'"هيبأ

 :للي هللا لوسر لاق :لاق ف يراصنألا ةمامأ يبأ نع -۹

 سابللا :لاقف ؟ةذاذبلا نع انعم تلأس :نوراه لاق «ناميإلا نم ةذاذبلا»

 .-لود :ينعي- سابللا لود

 جرح بص هن باطخلا نب رمع تیار :لاق «بهو نب ديیز نع ۰- 

 . مدا اهضعب «ةعقر ةرشع عبرأ هيف رازإ هيلعو «ةردلا هديبو قوسلا ىلإ

 عبرأ -هللا هح ر- رمع يفتك نيب تيأر :لاق ي سنأ نع -۱

 .عاقر

 ارزتوم هه د بلاط يبا نب يلع تيأر :تلاق «فيفع مأ نع -۲

 .ءاضيب ةعقر هيف نيلاًّمحلا دورب نم رمحأ دربب

 دمحم ثيدح نم ناعإلا باتك يق انيور دقو هيبأ نع لاق اذك :بعشلا يف يقهيبلا لاق )١(

 يأ نع بك نب هلا دبع نع ةمايأ يبأ نب هلا دبع نع قاحسإ نب دمحم نع ةماسم نبا

 .ملعأ هللاو ةمامأ يبأ نب هللا دبع يبأ هيبأ نع هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيف «ةمامأ

 ثيدح :ظفاحلا لاق ٥١/١ مكاحلاو ۱۳۷۹/۲ ةحام نباو ۷٥/٤ دواد وبا هجرحأ (۲)
 هيف عضاوتلاو «سابللا يف عطنتلاو هفرتلا كرت انه اهب دارملاو ةئيملا ةثاثر :ةذاذبلاو «حيحص

 .ىلاعت هللا ةمعن دحح ببسب ال «ةردقلا عم
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 لومخلاو و حضاونلا لاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتک

 ا ل ر مولا هب يدتقي :لاقف «هسوبل ي بتوعف

 سرا اذإو فظل غلب دم اذإ «يراد اميدق اعدب ناک اصيمق هلظ د بلاط

 تلحخد :لاق داهنع هللا یضر ةشئاع عيضر- ديعس يبأ نع ٠-

 عسوأ دق سيلأ !نينمؤملا مأ اي :اه تلقف «اهه “ةبقن طيخت اهتيأرف اهيلع

 .قلخلا سبلي ال نمل ديدح ال :تلاق ؟كيلع كاك هللا

 :تلاق «نسحلا نع زوجع ينتثدح :لاق «رانيد نب كلام نع ٦-

 يفل انإف :تلاق «اسان اعدف «هيلع ملوأف «هينب ضعب هه سوم وبا جوز

 سانا يف ب بلاط يأ نب يلع لخدف «نينمؤلا ريمأ ءاج :ليق ذإ «رادلا

 نابرج هل سیل صیمق هيلعو «ةردلا هديبو

 يذلا لڪ د يلع صيمق تيأر :لاق ءةريمع نب كاحضلا نع -۷

 ةئيهك هيف همد رثأ تیارو ينالبنس نسيارك ره اذإف «هيف بیصأ

 ٠ يدردلا

 .رازإلاك اهلفسأو ليوارسلاك اهالعأ لعجي ةقرح :ليقو .نيقاس ريغب ليوارس :ةبقنلا )١(
 .هبيج :صيمقلا نابرج (۲)
 .نطقلا :سابركلاو «مورلا دلب ىلإ بوسنم لوطلا غباس صيمق (۳)

 .هلفسأ يف ىقبب ام :تيزلا يدرد )٤(
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 لومخلاو عشاونلا ٠ تسد

 اط يلعل تناك مداخ- ىسوم مأ نع رازبلا ليعامإ نع -۸
 قراف ىتح ينامرود نم نيلأ طق اصيمق اسبال 4ظ ايلع تيأر ام :تلاق

 .ةينالبنسلا سيباركلا :تلاق ؟هسبل امف :تلق .ايندلا

 هدنع نم :لاقف «قوسلا ىتأ ي ايلع نأ ؛سيردإ يا نع -۹

 هب ءاجف «مله :لاقف .يدنع :لحر لاقف ؟مهارد ةنالثب نسح صيمق

 وه اذإف ترظنف :لاق .ال :لاق ؟اذ نم رثكأ هنمن :ه يلع لاقف «هبجعأف

 فارطأ نم لضفي وه اذإف «هسبلف «هل ةقفن هيف همك نم اطابر لحي

 ينعي- هوصح مث «يعباصأ فارطأ نع لضف ام اوعطقا :لاقف «هعباصأ

 .-هوفک
 لإ همك هظ ايلع تيأر :لاق «بذوش نب كردم نع ٠-

 .”غصرلا

 «هسوبل ي بتوع :لاق هنأ ؛4ظ يلع نع بهو نب دیز نع - ۱

 .ملسملا يب يدتقي نأ ردحأو «ربكلا نم دعبأ اذه يسوبل نإ :لاق

 :ا رمعل بلاط يأ نب : يلع لاق :لاق «ليقع نب حي نع - ۲

 سكناو «عبشلا نود لكو «لمألا رصقاف ؛كيبحاصب قوحللا تدرأ نإ

 ٠ .امهب قحلت ؛ "لعنلا فصحاو «رازإلا

 .ةفورعم غسرلا.يف ةغل )١(

 .اهزرخو ضعب ىلع اهضعب رهاظ :لعنلا فصحخ (۲)
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 ٠ لومخلاو او ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 :لاقف «هل نبا هه رمع نبا یتا :لاق «نارهم نب نومیم نع - ۳

 هنإف «هلص مث «هعطقاف بهذا :لاقف -ىلو دق هرازإ ناک و - ارازإ ينسكا

 كنوطب يف كك هللا مكقزر ام نولعجتس ىرأ ينإ هللاو امأ «كيفكيس

 .مکنیکاسمو مکاماتیو مکلمارا نوکر تتو «مکد ولج یلعو

 نب نمحرلا دبع ناك :لاق «يميمتلا نسحلا نب دعس نع - ٤

 .-يزلا يي عضاوتلا نم ينعي- هديبع نيب نم فرعي ال فوع

 :لاكا مرم نب ىسيع لاق :لاق «ةرح يأ نب ميهاربإ نع ٥-

 .بلقلا ءاليح بايثلا ةدوحج

 .نییقن اماد ام

 ىلإ نئادملا نم فط ناملس انراز :لاق هلظ ءادردلا يبأ نع - ۷

 نبا لاق .ارمشم . -لیوارس ينعي روردناو ءاسك هيلعو ءایشام ماشلا

 ليقف «نينذألا طقاس «سأرلا ملعم ءاسك هيلعو هل ناملس يئر :بذوش

 .ةرحآلا ريح ريخلا نإ :لاق .كاسفنب تهوش :هل

 نم ةبج هڪ ناملس ىلع يئر :لاق «ضايع نب ليضف نع -۸

 امك سبلأ دبع انأ اغإ :لاق ؟اذه نم نيلأ تسبل ول :هل ليقف «فوص

 .اهيشاوح ىلبت ال اباي تسبل “”تقتع اذإف «دبعلا سبلي

 .ةنحلا تلحدأو رانلا نم يأ (۱)
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك
ESE 5 SOS IER SESE OSO E5 RESO GE 

OE SIERO OS e RO کا ا ا ھم ا تم دج هت د 

 نيقاهد نم نيقاهدب هڪ ناملس رم :لاق «نامشع يبا نع - ٩

 لل همك و بایثلا رمشم ناکو «هوأر املف سا ذئموي مهو- نئادملا

 مهنا بط و ناملس نظف :لاق «دمارک ذما نک :اولاق «هیعارذ فصن

 كيلع تمزع :لاق .ءيش ال :لاق ؟اولاق ام :هعم نم ضعبل لاقف «هورکذ

 :هلط ناملس لاقف .حرملا ىعدت مه ةبعلب كوهبش :لاق ؟اولاق ام ينتربحأ امل

 .ةرحخأآلا ريح ريخلا امنإ

 ىلع همك عدي هڪ د ناملس ناک :لاق «حلاص يبأ نع ٠-

 .ةبكرلا ىلع صيمقلاو «غصرلا

 :لاق -زيزعلا دبع نب رمع سرح نم- ديوس نب ديعس نع -۱

 هللا نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لجر هل لاقف «هفلخ نمو هيدي نيب نم بيجا

 دق كلذ نأ انفرع ىتح ايلم سكنف ؟تعنصو تسبل ولف «كاطعأ دق كبك

 لضفأو «ةدحلا دنع دصقلا لضفأ نإ :لاقف «هيلإ هسأر عفر مث «هءاس

 .ةردقملا دنع وفعلا

 .تئش ام سبلاو كبلق حلصأ :لاق «بيسملا نب ديعس نع ٠ ٠۲-

 لاق :لوقي «ملعلا لهأ ضعب تعم“ :لاق «ىسيع نب نعم نع -۴۳

 .ةيرقلا سيئرو رجاتلا وهو ناقهد عمج )١(
 .داوسلا :ةمحسلا (۲)
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 لومخلاو حضاونلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 مكبولقو «نابهرلا بايث مكيلعو ينوتأت مكل ام !ليئارسإ ينب اي :ه یسیع

 .ةيشخلاب مكبولق اونيلأو «كولملا بايث اوسبلا «يراوضلا بائذلا بولق

 راد دنع صمقلا عيب ناكو- هيبأ نع ملسم نب ليضف نع -

 اذه ينطعأ :لاقف هه بلاط يبأ نب يلع انيلع ماق :لاق -ةفوكلاب تارف

 اي مهارد ةثالثب :ليق ؟صيمقلا اذه مكب :لاق مث هسبلف :لاق ‹«صيمقلا

 دحب هعطقا :لاقف «هعباصأ نع لضفي صيمقلا اذإف !هدي دمف !نينمؤملا ريمأ

 افك صوحلا ناك اذإ «معن :لاق ؟هفكأ :تلق «هصح :لاق مث «يعباصأ

 :لوقي وهو ربدأ مث «مهارد ةثالث هترج نم جرحأف هصيمق عفر مث «هفكف

 سیبارک ناکو :لاق .لحلا كغلب ام كبسح

 ىلإ لب يبلا صيمق دي ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ءامسا نع -۵
۴ .00 
 ص را نم لغس

 هللا ةنيز كرت نم» 4 هللا لوسر لاق :لاق هی سابع نبا نع - ٩

 ك هللا ىلع اقح ناك ؛ههجو ءاغتباو كك هلل اعضاوت ةنسح ابايث عضو وأ كك

 °(توقايلا تاخت يف ةنجلا يرقبع هل رخدي نأ

 نع يور دقو :تلق .بیرغ نسح ثیدح.:لاقو ۲۳۸/٤ يذمرتلاو ۳٤/٤ دواد وبأ هجرحأ (۱)

 .تاقث هلاحرو 1٤4۸/١( رصتخملا) رازبلا هاور ١۲٠/١: عمحلا يت يمثيما لاق «كلذك سنأ
 ةيفوصلا دنسم يف ينيلاملا دعس وبأ هاور ٤/١ ۲١٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا لاق (۲)

Eياف يلع يآ لا تیس دیزل هزر  

 هس
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 لومخلاو و عضاوتلا ةلاس قلخلا بیذهتو صفنلا ةضاير بانک

 اولکر» ل هللا لوسر لاق :لاق هظ ورمع نب هللا دبع نع -۷

 رثأ ىرت نأ بحب هللا نإ «ةليخم الو فرس ريغ يف اوقدصتو اوسبلاو اوبرشاو

 .'(هدبع ىلع همعن

 اوتيمأو «كولملا بايث اوسبلا :لاق « ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۸

 .ةيشخلاب مكبولق

 هلأسو ناقرب نب رفعح تعم :لاق «ماشه نب ریثک نع -۹

oD ms f “@لاق ؟" يهوقلاف :لاق .هبحأ ام :لاق ؟فوصلا سبل يف ىرت ام :لحر : 

 نک تل روج ترت ۲ :لاق ؟اذامف :لاق .هبحأ ام

 سبل نيعدت الأ :بلهملا تنب دنهل ليق :لاق «ماشه نع ٠-

 .يلمع رشأ نوكي تح هعدأ ال :تلاق ؟ريرحلا

 ام يلا يبايث ضغبأ نإ :لاق «ةمريش نبا نع ١-

 .كيلع اهنوهأ كل كبايث عفنأ :لاق «يروثلا نايفس نع -۲

 قتح قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي هاعد ؛هيلع ردقي وهو هلل اعضاوت سابللا كرت نم
 .نسح ثيدح :لاقو ٠٠٠/٤ يذمرتلا هجرحأ .هسبلي ءاش ناعإلا للح يأ نم هريخي

 .حيحص :يهذلا لاقو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحصض ثيدح :لاقو:۲ ٠٤/٤ مكاحلاو

 .بايثلا هيف ناصت ءاعو وهو تخت عمج :تاخت .اهجابيد :ةبحجلا يرقبع

 ٠٠١/٤. مکاحلاو ۱۸۱/۲ دمو ۲۱۸۱/۰ اقیلعت يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 .ناتسهوق ىلإ بسنيو بايثلا نم برض (۲)
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 لومخلاو عضاونلا ةلاسر

 نسحأ نم لي هللا لوسر ناک : لاق هل د كلام نب سنأ نع -۳

 . تلح سالا

 يأ الا لوسر اي :ليق :لاق هظ رمع نب هللا دبع نع ٤

 .«اقلخ مهنسحأ» :لاق ؟لضفأ نينمؤلا

 نينمؤملا يأ !هللا لوسر اي ليق :لاق ی د رمع نب هللا دبع نع ٥-

 . (اقلخ مهنسحأ)» :لاق ؟لضفأ

 نإ» :للب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 .(راهنلا مئاص ليللا مئاق ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا

 غلبيل لجرلا نإ» :للب هللا لوسر لاق :لاق هط رمع نبا نع -۷
 “نبك هللا ليبس يف مئاصلا مئاقلا ةجرد هقلخ نسحب

 )١( يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح  ۱١۳۸/۳ملسمو ١/٠٥۷.

 ةجام نبا هجرحخأ « ينابلألا خيشلا هلاق هدهاوش ةرثكل حيحص ثيدحلاو «فيعض هدانسإ (۲)

 ۸۳/٤. مکاحلاو ۲
 .۱۲۸/۱ مکاحلاو ۲۲۸/۲ نابح نباو ۲٠۲/۲ دواد وبا هحرحا «حیحص ٹثیدح (۳)

 ةريره يأ قيرط نمو مدقت دقو ةشئاع قيرط نم ثيدحلا تبث دقو «فيعض هدانسإ )٤(
 ‹«يهذلا هقفاوو 1/۱ مكاحلا هححصو ۲۸١ :مقرب بدألا يف يراخبلا هج رح

 ةجرد كرديل ددسملا ملسملا نإ :هعفري ورمع نب هللا دبع قيرط نمو « ينابلألا هححصو
 هدانسإو ۲۲۰/۲ دما هجرحا .هتبیرض مرکو هقلخ نسحب هللا تايآب ماوقلا ماوصلا

 وهو نادعم نب ريفع هدانسإ يقو ٠٦۹/۸ يناربطلا هحرحأ ةمامأ يبأ قيرط نمو «حیحص

 .تاقث هلاحر ةيقبو فيعض
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 لوملاو عضوا تار قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير بانک

 غلبيل دبعلا نإ» :لاق ي يلا نع لف كلام نب سنأ نع -۸

 هنإو «ةدابعلا فيعضل هنإو «لزانلا فرشو ةرخآلا تاجرد ميظع ؛هقلخ نسحب

و منهج نم كرد لفسأ ؛هقلخ ءوسب غلبيل
 “«دباع وه

 ايندلا ريخب قلخلا نسح بهذ» :لاق بي يبلا نأ ؛ هل سنأ نع -۹
(Du .& 

 . (ةرخالاو

 Ps ىلخلا نسحو هلا يرق ل لب سانلا لحدي ام

 .«جرفلاو مفلا :نافوجألا» :لاق ؟رانلا سانلا لحخدي ام

 لاقو فيعض وهو دواد نب مادقملا هخيش نع ۲٦٠/١ يناربطلا هاور :عمحما يف يمثيملا لاق )١(

 هتاورو يناربطلا هاور :يرذنملا لاقو .تاقث هلاحر ةيقبو قثو هنأ :ماملإلا يف ديعلا قيقد نبا

 يق يطئارخلاو يناربطلا هاور :يقارعلا لاقو .قثو دقو دواد نب مادقملا هخيش ىوس تاقث

 دانسإب ۲۳۷/٤ نییناهبصألا تاقبط باتک يق خیشلا وبأو ٦١( :مقر) قالحألا مراكم

 ٠۹۱/٩. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو 1۹۷/١. سودرفلا يت يمليدلا هجرخأو .ديح

 نم ةبيبح مأو ةملس مأ قيرط نم يورو ۲٤۷/۲ سودرفلا يف يمليدلا ظفللا اذهب هجرحأ (۲)

 جيرخت يف يقارعلا هيف لاق ثيدحلا اذه سنأ اهنع يوري يتلا ةبيبح مأ ثيدحف ليوط ثيدح

 يف يطئارغلاو ۲۲۲/۲۳ ريبکلا ق يناربطلاو ١۹٦۹/۲( رصتحملا) رازبلا هاور ٠١۸۲/٤: ءايحإلا
 يناربطلا هاور :۲۳/۸ عمجلا يق يمثيملا هيف لاقو .فيعض دانسإب ٠١( :مقر) قالحألا مراكم

 لها وسا وهو «متاح وبا هيضر دقو «كورتم وهو « قاحسإ نب ديبع هيفو «راصتحاب رازبلاو
 ريبكلا يق يناربطلا هاور ٤۱۸/١٠١: عمحا يق يمثيملا لاقف «ةملس مأ ثيدحن امأو .الاح دانسإلا

 .فيعض وهو ةعرك يبأ نب ناميلس امهيدانسإ يقو ۲۷۹/۳ طسوألاو ۲۳

 ۲۲٤/۲ نابح نبا هححصو . .بيرغ حیحص ثیدح : :لاقو ۳٦۳/٤ يذمرتلا هجرحأ (۳)

 .يهذلا هيلع هرقأو ٠٠٠/٤ مكاحلاو
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 قلخلا بيذوتو صفنلا ةضايد ب بانک

 لل هللا لوسر دنع تنك :لاق 4ل كيرش نب ةماسأ نع ١-

 ىطعأ ام ريح ام !هللا لوسر اي :اولاقف «ناكم لك نم بارعألا هءاجف

 .'«نسحلا قلخلا» :لاق ؟ملسملا وأ «ناسنإلا

 ءيش نم ام» :لاق لي يبلا هب غلبي- طظ ءادردلا يبأ نع -۲

 شحافلا ضغبي ىلاعت هللا نإو «نسح قلخ نم نمؤملا نازيم يف لقثأ
۲ 

 ”«ييذبلا ٤

 يف لقثأ ءيش نم ام» :لاق كيب يبلا نع ف ءادردلا يأ نع ۳٣-

 ."(«نسح قلخ نم نازيم

 . قال مكنساحأ مکر ایخ نم)» :لوقي ناکو «اشحفتم الو

 ربلا نع يَ هللا لوسر لأس هنأ ؛هلظ ناعم نب ساونلا نع ٥-

 سانلا كاتفأ نإو كسفن يف كاح ام مإلاو ءقلخلا نسح ربلا» :لاق ؟مإلاو

 كوتفاو ٩

 (۲۹۱) بدألا ی يراخبلاو ۳۸/۱ هدنسم يف دعجلا نبا هحرحأ «حيحص ثیدح (۱)

 ٠٦۸/٤. ةراتخملا يق ءايضلاو ٤٤١/٤ مكاحلاو

 ٠۰٦/۱۲. نابح نباو ۳٦۲/٤ يذمرتلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 ٠٠٠/٤. دواد وبأو ٤٤٦/٦ دمحأو ۲۷۰ :مقر بدألا يف يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۳)

 )٤( يراخبلا هج رخ «حیحص ٹیدح ۰/ ۲۲۲٠ملسمو ۱۸٠١/٤ .
 )٥( ملسم هجرحأ «حیحص ثیدح ٤/ ۱۹۸۰:مقر سالا ةارادم ةلاسر يف هحرش عحارو ۸١.
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك
aT Fa A EE RS ASE Se SE Ag . 

RENEE 
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 ك هللا نإ :ي هللا لوسر لاق :لاق هڪ يلع نب نسحلا نع ٣-

 ودغي ءهليبس يف دهاجملل يطعي امك قلخلا نسح ىلع باوثلا نم دبعلا يطعيل

 .«حوريو رجألا هيلع

 مكبحأ نإ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛ 4ل ىنشخلا ةبلعت يبأ نع -۷

 مكدعبأو لإ مكضغبأ نإو ءاقلخ مكنساحأ ؛ةمايقلا موي اسلجم ينم مكبرقأو يلإ

 «نوقدشتملا «نوراثرثلا ءاقالخأ مكئواسم ؛ةمايقلا موي اسلجم ينم

 .(نوقهيفتملا

 .(نوفلؤيو نوفلأي نيذلا ءافانكأ نوط وما ءاقالخأ مكنساحأ

 :لاقف جلب يبلا ىلإ لحر ءاج :لاق «قيقش نب هللا دبع نع -۹

 هحجرحخأ «نسحلا نم عمسي م هنإف هعاطقنالو ةراس يبأ نب دمحم فعضل «فيعض دانسإ ()

 ٥۹٤/۲. دهزلا یف دانه

 يناربطلاو ۱۹١/٤١ دمحأ هاور :بيغرتلا يف يرذنملاو ۲/۸ عمجملا يف يمشيهلا لاق (۲)

 ۲۲۲/۲ نابح نبا هححصو .حیحصلا لاحر هلاحرو ۲

 ءيطو شارفو «ليلذتلاو ديهمتلا يهو ةئطوتلا نم هتقيقحو «لثم اذه :ريثألا نبا لاق (۳)

 نم اهيف نكمتي ةئيطو مهبناوحج نيذلا دارأ «بناوحلا :فانكألاو «مئانلا بنج يذؤيال

 .یذأتی الو مهبحاصي
 هدانسإو ۲۷١/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٤٤١/١ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملا هجرحأ )٤(

 مهنسحأ اناعإ نينمؤملا لمكأ :ظفلب رخآ دانسإب ۷٦/١( رصتحخملا) رازبلا هحرحخأو نسح

 .۷۹ :مقر سانلا ةارادم ةلاسر يف هحرش عحارو .حيحص هدانسإ :ظفاحلا لاق .اقلخ
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 ٤ 1 تاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانک

 . الث وأ نيترم «قلخا نسح» :لاق ؟لضفأ ءيش يأ !هللا لوسر اي

 قلخ نسح ام» : هللا لوسر لاق :لاق «تارفلا نب رکب نع -۰

 "(رانلا همعطتف ؛هقلخ الو ئرما

 ؛ادبع بحأ اذإ كك هللا نإ :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ١-

 .هقلخو هقلحخ نسح

 :للب هللا لوسر لاق :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع -۲

 "(قلخلا ءوسو لخبلا :نمؤم يف ناعمتجت ال ناتلصخ)»

 بنذ نم ام» :# هللا لوسر لاق :لاق «نارهم نب نومیم نع -۳

 عقو الإ بنذ نم جرخب ال هبحاص نأ كلذو ؛قلخلا ءوس نم كك هللا دنع مظعأ

 .“(رخآ يف

 .هجرخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثیدح (۱)
 ءةريره يبأ نع امهالك ۲٠۹/٦ بعشلا يف يقهيبلاو ۸۱/۳ لماکلا يف يدع نبا هجرحخأ (۲)

 كانهو سانلا ةارادم ةلاسر نم ۸٦ :مقر ثيدحلا عحار ۲۲٠/۳ خيراتلا يف بيطخلاو

 نب ةقدص ثيدح نم الإ هفرغن ال بيرغ ثيدح :لاقو ۳٤٠١/٤ يذمرتلا هحرحأ (۳)

 يق يراخبلاو ۳٠۷/١ ديمه نب دبعو ۲۹۳/١ يسلايطلا هاورو :يديبزلا لاق .یسوم
 بعشلا يف يقهيبلاو هبيذهت يف ريرح نباو ٤۹0/۲ ىلعي وبأو رازبلاو (۲۸۲) بدألا

e/Yهريغو نيعم نبا هفعض «فيعض ةقدصو :يهذلا لاق :يوانملا لاق . . 

 نعو «هبيغرت ي يرذنملا هلاق هبيغرت يف يناهبصألا هجرحخأ «فيعض وهو لسرم هداتسإ )4)
 ءوس بحاص الإ «ةبوت هل الإ ءيش نم ام :لاق ل ينلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع

 هه
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بیذهنو سفنلا ةضاير باتک
SSS ESS EERE SEES 5 SFE 
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 لاق :لاق «شيرق نم لحر نع قاحسإ نب نمحرلا دبع نع ٤-
 ءديلجلا سمشلا بيذت امك اياطخلا بيذي نسحلا قلخلا نإ» :ل هللا لوسر

 .”(لسعلا لخلا دسفي امك لمعلا دسفيل ءيسلا قلخلا نإو

 ةشئاع اوتأف ءارفس اودارأ ارفن نأ ؛لاله يبأ نب ديعس نع ٥-

 باتكل مك ؤرقأ :تلاق ؟انمؤي نم !نينمؤملا مأ اي :اولاقف ءاهنع هللا يضر

 يق انلك :اولاق .ةنسلاب مكملعأف :تلاق .ءاوس ةءارقلا يف انلك :اولاق .هللا

 .ءاوس ةرجملا يق انلك :اولاق .ةرجملا يف مكمدقأف :تلاق .ءاوس ةنسلا

 .اقلخ مكنسحأ نوكي نأ ىسع اهحو مكنسحأف :تلاق

 مركلا :لاق .قلخلا نسح نع نسحلا لعس :لاق "رسح نع -۹

a: 

 طسوألا يق يناربطلا هحرحأ .هنم رش يف داع الإ بنذ نم بوي ال هنإف «قلخلا ١/٠۳۳

 خيراتلا يق بيطخلاو ٥۳/۸ سودرفلا يف يمليدلاو ٤١/ 4هدانسإ :ينولجعلاو يقارعلا لاق

 .يرذنملا هفعضو .فيعض

 هاوز ٨ فاحتإلا يق يريصوبلا لاق ‹«رمع نبا ثیدح نم دهاش هلو ‹فيعض هدانسإ (۱)

 سابع نبا ثيدح نمو .ربحلا نب دواد فعضل ؛ فيعض هدانسإو ١ ديه نب دبع

 ٠١۹/۱ طسوألاو ۳۱۹/۱۰ ریبکلا یف يناربطلا هاور ۲٤۲: /۸ عمحما يف يمثيملا لاق

 يق يقهيبلا هحرحأ ةريره يبأ ثيدح نمو .فيعض وهو يندملا نوميم نب ىسيع هيفو
 هحجرحأ :ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق «سنأ ثيدح نمو «هفعضو ۲٤۸/١ بعشلا

 .فيعض دنسب )٤١( يطئارخلا

 .رانيد نب 'نسحلا وهو )۲(
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 قلخلا بيذهنو سفنلا ةشابر باتک لومخلاو عضاوتلا ةلاسر

 .كلذك يعشلا ناكو :لاله لاق .نسحلا رشبلاو ةيطعلاو ةلذبلا :لاق

 ءوس مؤشلا» :للع هللا لوسر لاق :لاق هل و رباح نع -۸

 (قلخلا

 :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٩۹-

 °( قلخلا ءوس مؤشلا»

 نوعست ال مكنإ» ٤: هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ةريره يبأ نع ٠-

 "(قلخ نسحو هوجو طسب مكنم مهعسيل نكلو «مكلاومأب سانلا

 قلخلا نسح نأ ؛انثدحي ناك هنأ دمحم نع نوع نبا نع -۱

 :عمجلا يف يمثيملا لاق ۲١١/١ بعشلا يق يقهيبلاو ۳۸/١ طسوألا يف يناربطلا هجر (۱)

 وهو ةشئاع ثيدح نم يور هنأ امك .فيعض وهو «يشاقرلا ىسيع نب لضفلا هيف
 دواد وبأو ٠٠۲/۳ دمحأ هاور :يرذنملا لاق نيكم نب عفار ثيدح نمو « يناثلا ثيدحلا

 ١١/۲: فشكلا يف ينولجعلا لاق .تاقث هدانسإ ةيقبو مسي م وار امهدانسإ ينو ٤
 .هريغل حیحص ثيدح :يزاجح انخیش لاق

 ٠١١/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠۳٤١/٤ طسوألا يف يناربطلاو ۸٥/١ دمحأ هجرخأ (۲)

 هيفو :عمحلا يف يمثيملا لاق ۲٤٤/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۳۲٠/۲ خيراتلا يف يراحخبلاو

 .فيعض وهو « مرم يبا نب ركب وبا
 .سانلا ةارادم ةلاسر نم ٠٤-٠٠١ :مقر ثيدحلا يف هيلع مالكلا رظنا (۴)

 .نیريس نبا )٤(
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 لومخلاو عضاونلا ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك
EY TET aN E FF mb a rag TF, rag Far OF FETT ENIS O ی ی ا ی ن م لک 

 هبلق يف لجر ةنجلا لخدي ال» :لاق «هعفر هلظ هللا دبع نع -۲

 نم ةبح لاقثم هبلق يف لجر رانلا لخدي الو «ربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم

 .'(ناعإ نم لدرخ

 رثکی ی هللا لوسر ناك :لاق هه فوأ يبأ نب هللا دبع نع -۳

 هل يضقيف نيكسملاو ةلمرألا عم يشم نأ ربكتسي الو ءوغللا لقيو ءركذلا
 .تجاح

 :تلاقف «ءيش اهلقع يف ناك ةأرما نأ ؛هل سنأ نع ٤-

 «تئش قيرطلا يأ يرظنا !نالف مأ اي» :لاقف «ةحاح يل نإ !هللا لوسر اي
 .اهتحاح یضق یتح "'اهیحانی اھعم ماقف

 :كك هللا لوقي» :يب هللا لوسر لاق :لاق ي ةريره يبأ نع-٥

 .”(ينهج ي هتیقلأ امهنم ادحاو ينعزان نمف «يرازإ ةمظعلاو «يئادر ءايريكلا

 ٩۳/۱. ملسم هجرخأ «حیحص ثیدح (۱)

 مكاحلاو ۳۳۳/۱٤ نابح نبا هححصو ۱۰۸/۳ يئاسنلاو ٤۸/١ يمرادلا هجرحأ (۲)
 .يهذلا هيلع هرقأو ۲

 .ارس اهملکي يأ (۳)

 ۱۸۱۲/٤: ملسم هخرحخأ «حیحص ثیدح )٤(
 .ظفللا يق ريسي فالتحخا عم ۲٠۲۳/۲ ملسم هحرخُا «حیحص ثیدح )٥(
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر
a Fa O TOI IT OIG O E O E O IT 

 رمع نب هللا دبع ىقتلا :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ٦-

 نبا ماقأو ورمع نبا ىضمف ءاقفاوتف ءةورملا ىلع دل ورمع نب هللا دبعو
 -ورمع نبا :ينعي- اذه ؟نمهحرلا دبع ابأ اي كيكبي ام :لاق «يکبي رمع

 لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم» :لوقي ج هللا لوسر عم هنأ معز

 .. رانا يف ههجو ىلع هللا هبكأ ؛ ربك نم
 ةأرما ترمو قيرط يف كب يبلا رم :لاق هل سنأ نع -۷

 : ىبلا لاقف .ةمث قيرطلا :تلاقف .قيرطلا :لحر اه لاقف «ءادوس

 ۳ (ةرابج اهناف اهرعد)»

 لازي ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق > عوکألا نب ةملس نع >۸

(Ms, 
 (باذعلا

 يف يقهيبلاو ٠١/١ نييماشلا دنسم يف يناربطلاو ۲٠٠١/۲ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)

 .۲۸ ٠/١ بعشلا

 هيفو ۳٤/١ ىلعي وبأو ۱۲۲/۸ طسوألا يف يناربطلا هاور ۹٩/١: عمحملا ين يمثيملا لاق (۲)
 وارب هفعضو (۲۲۲/۲ فشکلا) رازبلا هاورو بذکلاب هامرو دمحأ هفعض يناححلا ىج

 )٥٥۷( لمعلاو ۳/١ ىربكلا يف يئاشنلا هجرحخأ ةدرب ثيدح نم دهاش هلو .رخآ

 شا ي يلا لاق ؛یسسوم يآ تیب نسو .هفرعأ ال يشاهلا ناميلس هيف :لاقو

 .لقم لوبقم :ظفاحلاهنع لاق .ةدرب يبأ نب لالب هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاوز ١

 ةريره يأ ثيدخ نمو ٦ ا يناربطلا هحرحأ ليفطلا يبأ ثيدح نمو
 ا اس د اقا و یراا رک

 ٠/۷ ریجکلا ین و ينارطلاو .بيرج نسج ثيدح :لاقو ۲٠۲/٤ يذم رتلا هجرحأ ()
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 لومخلاو عيضاوللا ةلاسر قلخلا بيذهتو نسفنلا ةضاير باتك

 اموي طلا دواد نب ناميلس لاق :لاق «رانید نب كلام نع -۹

 فلا يئامو «سنإلا نم فلأ يتئام اوحرحأ :مئاهبلاو سنإلاو نحباو ريطلل

 ضفح مث یامسلا يف حيبستلاب ةكئالملا "لحجز عم تح عفرف «نحلا نم
 مكبحاص بلق يق ناك ول :لوقي اتوص عمسف «رحبلا هامدق تسم تح

 .هتعفر امم دعبأ هب تفسخل ؛ربك نم ةرذ لاقشم

 ءدب رك ذيف ءانبطخي فط ركب وبأ ناک :لاق هل كلام نب سنأ نع ٠١-

 .نيترم لوبلا ىرحج نم جرح :لوقيو «رذقيل اندحأ نإ ىتح ناسنإلا قلح

 سيق نب فنحألا ناك :لاق «يحمجلا مالس نب دمحم نع-١

 هيلجر دام بعصمو اموي ءاجف «هريرس ىلع ريبزلا نب بعصم عم سلجم
 :لاقف «هيف كلذ ىأرف «محزلا ضعب محزف فنحألا دعقو ءامهضبقي ملف

 .نيترم !لوبلا ىرحج نم جرح دقو ربکتي مدآ نبال ابجع

 [٠٠٠.درضل] 4 (2) نيراّبَج مشط مّتَمْطَب اذاَو  :دهام نع-۲
 ۰ ۰ .فيسلاب :لاق

 نأ دیرتأ ارق مث ءرابج وهف نونثا لتق نم :لاق «يعشلا نع ٣۳-

 رضا ن اراب نوک نأ لإ دیر نإ سلا اسف تلق امك ینلعقت

 . [۹٠:ضصقلا]

 يک

 يبا ثيدح نم دهاش هلو ٩/٥ سودرفلا يق يمليدلاو o۸/Y دنسمل ١ يق ينايورلاو

 ٠٠١/١. لماكلا يف يدع نبا هجرحأ ةمامأ

 .لاع عيفر توص يأ (۱)
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 :تلاق ءاهنع هللا يضر ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ نع ٤-

 !ىلعألا رابجلا يسنو «ىدتعاو ربجت دبع دبعلا سئب» :لوقي يي يبلا تعم

 ىهس دبع دبعلا سئبو !لاعتملا ريبكلا يسنو «لاتخاو ليخت دبع دبعلا سئبو

 ءدبلا يسنو «ىغبو ىتع دبع دبعلا سب !ىلبلاو رباقلا يسنو «ىهلو
 .(ىهتنملاو

 ربك مظعأ ام !هللا لوسر اي :ليق هنأ انغلب :لاق «تباث نع ٠٥-

 .'«توملا هدعب سيلأ» :لاق !نالف

 احون نإ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛ه ورمع نب هللا دبع نع -

 نيتنئاب مك رمآ «ةيصولا مكيلع صاق ينإ :لاقف «هينبا اعد ةافولا هترضح امل

 نإف هللا الإ هلإ الب امكرمآو «ربكلاو كرشلا نع امكاهنأ :نيتنا نع امكاهنأو

 هللا الإ هلإ ال تعضوو «نازيملا ةفك ين تعضو ول نهيف امو ضرألاو تاومسلا

 نهيف امو ضرألاو تاومسلا نأ ولو .امهنم حجرأ تناك «ىرخألا ةفكلا يف
 هللا ناحبسب امك ر مآو ءامهمصقت امهيلع هللا الإ هلإ ال تناکو «ةقلح تناك

 .(ءيش لک قزري امهبو «ءيش لک ةالص امهناف «هدمحبو

 نم يور امك .يوقلاب هدانسإ سيلو بيرغ ثيدح :لاقو 1۳۲/٤١ يذمرتلا هجرحخأ )١(
 .كلذك فيعض وهو ٠١٠١/۲١ ریبکلا يف يناربطلا هجرحأ رامه نب میعن قیرط

 نع الوصوم ءاج نكلو .السرم اذكه ۲۹۳/۹ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ :يقارعلا لاق (۲)
 . ٤1۸/١ ناحرح خيرات يف يمهسلا هجرحأ «سنأ

 . . ١١١/١ كردتسملا يف مكاحلاو ء4۸ :مقرب بدألا يف يراحبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)
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 لومللاو عضاوللا ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

ETT a TT OTE TOU ET TOT TOUTE TAT RENO NTT 5] 
 کی ی د ی ی س د ت

 رفعو «هبوث عقرو «هیلعن فصح نم :لاق «نسحلا نع - ۷

 .ربكلا نم ئرب دقف ؛ نک هلل ههحو

 :لطكا مرم نب ىسيع لاق :لاق «ةريغملا نب ناميلس نع -۸

 .!ارابج تعب م مث هباتک كلك هللا هملع نمل یبوط

 ءرخٰل اب هدي لسغي !مدآ نبال بحجعلا :لاق ‹نسحلا نع -۲ ۹۹

 .ضرألاو تاومسلا رابح كك هللا ضراعي «ربكتي مث «نیترم

 :لاق ليي يبلا نأ ؛هلظ يبالكلا نايفس نب كاحضلا نع ٠١-

 ىلإ :لاق «؟ريصي ام ىلإ» :لاق ءنيللاو محللا :لاق (؟كماعط ام !كاحض اي»

 ٩۲ يندلل الغم مد نبا نم ج رخي ام برض كك هللا نإ» :لاق .تملع ام

 ايندلل برض مدآ نبا معطم نإ :لاق هبط د بعك نب يأ نع - ۲١١

 ينعي :ركب وبأ لاق .ريصي ام ىلإ ملع دقف «هحلمو “ زق نإو «الثم

 .ريصي ام ىلإ هحلمو «رازبألا

 .اهزرخو ضعب ىلع اهضعب رهاظ يأ (۱)
 .كك هلل اعوضحخ بارتلا يف ههجو غرم يأ (۲)

 يناربطلا لاجحرو ۲۹۹/۸ يناربطلاو ٠٥۲/۳ دمحأ هاور :۲۸۸/۱۰ عمحملا يت يمثيملا لاق (۳)

 .قثو دقو ناعدج نب ديز نب يلع ريغ حيحصلا لاحر

 نأ :ىنعملاو .كلذ وحنو ةربزكلاو نومكلاك ردقلا ق حرطي يذلا لباتلا وهو «حزقلا نم )٤(

 رذقتستو هركت لاح ىلإ دئاع هنإف «هبييطتو هتعنص يف قونتلا ناسنإلا فلكت نإو معطلملا

 .رابدإو بارخ ىلإ ةعحار اهبابسأ مظنو اهترامع ىلع صورحما ايندلا كلذكف
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 لومخلاو حضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 واو ايتاغلا ليس لاق [٠۲:تايراذلا] 4 ر نورصبت ::دنادگبشا

 .هئرحخ ر لا :لاق ب [٤۲:سبع] € 2 هماَعط

 بعك بحص هنأ هربخأ الجر نأ ؛ينزما هللا دبع نب ركب نع - ٤

 ىدحإ كتبحص ىفإ :لاق ءةافولا هترضح املف «ةنس ةرشع ىدحإ رابحألا

 .كل ادب امع لس :لاق .كباهأ انأو ءيش نع كلأسأ نأ ديرأ ةنس رشع

 :لاق ؟هيلإ رظنف هرصب در "فوط نم ماق اذإ مدآ نبا لاب ام ينربحأ :لاق

 ىلع ةاروتلا يف كك هلزنأ ءيش نع ينتلأس دقل «هديب بعك سفن يذلاو

 .عمحت يتلا كايند ىلإ رظنا :ةاثلكا ىسوم

 :يدسألا ةسانك نب دمحم نع ٠+

 ناوحخلا رهظ يف تحزقو ايندلا معط نم تحلم ءيش لک

 ناسنإلا ةلذ يف ركفف كب دم هحارتحإ تقو ناح-اذإف

 ناكلملا كاذب ربتعاو تفتلاف 0٠ ناكم ف هتعضواماذإو

 سلاجت نأ ربكلا نم ةءارب» :لاق ب يبلا نع ملسأ نب ديز نع ١-
۴ ۲ 
 . (نينمؤملا ءارقف

 .طوغتيل بهذ يأ :فاطو ءطئاغلا نم يأ )١(
 يورو ٠۲۷/۲ دهزلا يف دانهو ۳/۳ لماكلا يق يدع نبا هحرحخأ «لسرم ثيدح (۲)

 ج
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 لومخلاو عضاوتلا لاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك
O Rt et. 
GESG 9 

 ادحجاس كلك هلل ههحو عضو نم :لاق «ةدعح نب ىيحي نع -۷

 .ربكلا نم ئرب دقف

 رانلا لخدي ال» :ج هللا لوسر لاق :لاق هه هللا دبع نع -۸

 :لحر لاقف «ربك نم ةرذ لاقنم ةنجلا لخدي الو «ناميإ نم ةرذ لاقنم

 لاق ءانسح هلعنو ءانسح هبوث نوکی نأ بحي لحرلا نإ !هّللا لوسر ای

 .'(سانلا صمغو قحلا رطب ربكلا «لامجلا بحي ليج كك هللا نإ» :

 .ديبع نب بوقعي ثيدح ظفل اذهو

 نم !هللا لوسر اي :44ظ ذاعم لاق :لاق «هعفر هل رباح نع -۹

 عمجي ماعطلاو ءاهبكر ي ةبادلاو ءاهسبلي بايثلا اندحأل نوكي نأ ربكلا

 ‹نمؤملا صمغتو «قحلا هفست نأ ربكلا نكلو ءال» :لاق ؟هباحصأ هيلع

 ‹فوصلا سبلو «ةاشلا لاقتعا :ربكتمب سيلف هيف نك نم لالخب مكئبنأسو

 ."”«هلايع عم مكدحأ لكأي نأو ‹نينمؤملا ءارقف ةسلاجمو «رامحلا بوکرو

 يت

 يف يمليدلاو ٠١١/١-۲۸۹/٠ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ ةريره يبأ نع الوصوم
 ٠٤۸/١ دیه نب دبع هجرحأ رباح نعو ۲۲۹/۲۳ ةيلحلا ي ميعن وبأو ١٠/١ سودرفلا

 يرذنملا مزحو ٠١۸/١: ضيفلا يف يوانملا لاق ٠ يقهيبلاو ۳ يمليدلاو

 .هنيبي ملو ثيدحلا فعضب

 .مهراقتحا يأ :سانلا صمغ .هدر يأ :قحلا رطب .4۳ :مقرب مدقت «حيحص ثيدح (۱)

 يقهيبلاو ٠۹١/۳ يمليدلاو ۳٤۸/١ ديمه نب دبعو ۲۹۲/٠۰ ةبيش يبأ نبا هحرحأ (۲)
 ثيدح دانسإ رادم ٤۱۸/٦ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ۲۸۲/٦۲ رکاسع نباو ٥

 ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو .فيعض وهو يذبرلا ةديبع نب ىسوم ىلع رباح
 هس
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر _ قلخلا ينولو سلا ةضابر بانک

 ءافعضلا ةنلا لهأو «عانه «عامج «ربکتسم ‹ظاوج ‹يرظعج لك رانلا لهأ»

 .(نوبولغما

 انيلإ مكبحأ نإ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ردكنملا نب دمحم نع ١-

 ءانم مكدعبأو انيلإ مكضغبأ نإو ءاقالخأ مكنساحأ ؛ةرخآلا يف انم مكبرقأو

 انملع دق !هللا لوسر ا :اولاق «نوربكنلا «نوقهيفتملا .نوقدشعملا نوراثرشلا

 ٩ (نوربکعملا» :لاق ؟نوقهيفتملا امف «نوقدشتملاو نوراثرشلا

 وه :لاق [١٠:داسشلإ ساتل َكلَدَح رَعصت الو :ةداتق نع - ۲

 .هنع ضرعم ر تاو لحرف تاماك د ؛ارعا

 ةيصو يث ليوط ثيدح يف دمهحأو ٤0۸/٦ رازبلا هاور ٥6 عضل ف يمشي لاق

 هاور :يمثيملا لاق كلذك ورمع نب هللا دبع نع رخآ دهاش هلو . تاقث دمحأ لاجرو حون

 .فيعض وهو ناميلس نب ديمحلا دبع هيفو ٠۳۲/۳ ريبکلاو ٤۳/٩ طسوُألا ف يناربطلا

 .ملعأ هللاو .دهاوشلا نم ةدع قاس دقف نسحلا سابللاو معنلا راهظإ باب عمحلا رظناو

 :لاقو ٠٤١/۲ مكاحلاو ۷٠٤/۲ دمحأو ۹۸٥/۲( دئاوزلا) ةماسأ يبأ نب ثراحلا هحرحخأ )١(

 لاق .يهذلا هيلع هرقأو .ةقايسلا اذهب هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 يف يريصوبلا لاقو .حيحصلا لاجر هلاحرو دمحأ هاور :٠١٠/۳۹۳عمحلا يف يمثيهلا

 .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق .تاقث هتاورو ثراحلا هاور ۲١٤/۸: فاحتإلا

 :ليقو «رصق هيفو هدنع سيل ام خفتني يذلا وه :ليقو «ربكتملا ظيلغلا ظفلا :يرظعجلا
 لاتخملا محللا ريثكلا :ليقو «عونملا عومجلا :ظاوجلا .بورشلا لوكألا مسجلا ليوطلا

 .نيطبلا ريصقلا :لیقو «هتیشم يف

 ۷ :مقرب مدقت دقو الوصوم تبث «لسرم ثیدح (۲)
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LATTICE GE O e E E 

 ‹راغصلا نم ءيش لك مهولعي «لاجرلا روص لثم يف ارذ ةمايقلا موي نوربكعملا
 نم نوقسي «راينألا ران مهولعت «سلوب :هل لاقي منهج يف نجس ىلإ نوقاسي مث
 (رانلا لها ةراصع ؛ لابخلا ةنيط

 نوربكتملا رشحي)» :لب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٤-

 . ك هللا ىلع مهناوم سانلا مهأطي «رذلا روص يف ةمايقلا موي نورابجلا

 يأ نب لالب ىلع تلحخد :لاق «يدزألا عساو نب دمحم نع -

 يف نإ» :لاق يب يبلا نع هيبأ نع ينثدح كابأ نإ !لالب اي :هل تلقف «ةدرب

 كايإف .«رابج لك هنكسي نأ كا هللا ىلع اقح «بهبه :هل لاقي ایداو منهج

 .هنکسي نمم نوکت نأ !لالب اي

 دمحأو ٠۳۲۹/۰ ةبيش يبأ نبا هجرحأ :ردلا ف يطويسلا لاق «حيحص نسح ثيدح )١(

 هيودرم نباو يئاسنلاو هنسحو ٠٠١/٤ يذمرتلاو )۱۹١( بدألا يف يراخبلاو ۲
 نم فيوختلا يف بحر نباو بيغرتلا يف يرذنملا هبسنو ۲۲۸/١ نامبإلا بعش يف يقهيبلاو
 دمحأ لاق « يئاستلا ىلإ ديدسلا لوقلا يف ينالطسقلاو ةرفاسلا روذبلا ين يطويسلاو رانلا

 ىربكلا ننسلا تعحار :تلق .ىربكلا ننسلا يف هنأ رهاظلاو « يئاسنلا يف هدحأ م :ركاش

 راغص :رذلا .ملعأ هللاف اهيف هدجأ ملو باتك )٠۲( يهو ةعوبطملا يئاسنلا بتك عيمجو
 .رانلا لهأ دولح نم لاس ام :لابخل ا ةنيط .نارينلا ران :راينألا .لمنلا

 مهفرعأ مل نم هيفو ٤۷١/١( رصتخملا) رازبلا هاور :۳۳ ٤/٠١ عمحجا يف يمشيملا لاق (۲)

 ظفاحلا دازو .نسح هدانسإو رازبلا هاور ۲١٠٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاقو
 هجرخأ امك «دهزلا يف دمحأ ىلإ ردلا يق يطويسلاو «هيلامأ يف مساقلا يبا ىلإ هتبسن

 ۲۹٤/۱۲. خیراتلا يق بیطخلا

 ثيدحلا دنع هيف مالكلاو هيلع مكحلا رظناو ۲۲٠/۱۳ یلعی وبأو ۳۹۸/٤ مکاحلا هجرخا (۳)
 .راتلا ةفص ةلاسر نم ٠١ :مقر
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانک

 لحد ام ردقب هلقع نم صقن الإ ؟طق ربكلا نم ءيش ئرما بلق لخد ام

 .رثك وأ لق كلذ نم

 | . .ءايرلاب

 دقل هّللاو «هيت هيف :نولوقي سانلا نإ :لاق «ريبج نب عفان نع -۸

 ٠ ."ةلمشلا تسبلو «رامحلإ تبكر

 . .هسفن يف ميظع انالف نإ !هللا لوسر اي :لیق :لاق «تباث نع -۰

 .(!؟توملا هدعب سيلأ» :لاق

 .هب لمتشي ةفيطقلا نود ءاسك (1)

 ۲۰٠. :مقرب هجیرخت قبس (۲)
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 لومخلاو عضاوتلا ةئاسر قلخلا بيذينو سفنلا ةضاير بانك

EROS 
 م ت ت لما

HESOSEG EIGE SOS 
 ر د م و چ 2 ت

 لايتخألا باب

 موي هللا رظني ال) هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع -۲

 رطب هرازإ رج لجر ىلإ ةمايقلا

 فسخ هسفن هتبجعأ ا هيدر یف ردحخیتپ لر امی : لاقو - ۳

 “"ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف «ضرألا هب هللا

 كرحتي لجر امنيب» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هظ رمع نبا نع ٤-

 .ةمايقلا موي ىلإ ضرألا يف لجلجتي وهف «هب هللا فسخ ؛هتيشم يف

 لوقي» :لب هللا لوسر لاق :لاق «يلامثلا جاجحلا يبأ نع -

 تيب ينأ ملعت ملأ ؟يب كرغ ام !مدآ نبا اي كحيو :هيف عضوي نيح تيملل ربقلا

 هب رمت تنک ؟يب كرغ ام ؟دودلا تیبو ءةدحولا تيبو ‹ةملظلا تيبو ءةنعفلا

 مدقي يذلا :لاق ؟دادفلا ام !جاجحلا ابأ اي :ذئاع ن نبا لاق (؟كدادف

 ٠٠١۳/۳. ملسمو ۲۱۸۲/۰ يراخبلا هحرخُأ «حیحص ثیدح (۱)

 :اهيف كرحتي :لجلجتي ٤/۳ ٠٠١. ملسمو ۲۱۸۲/١ يراحخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 .هب فسخي نيح ضرألا يت صوغي يأ
 . ۱۲۸١/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۳)

 سيلدتل ؛فيعض دنسب ۲۸٥/۱۲ یلعی وبا هاور :ه۱ 1/۲ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )٤(

 باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور ۲۹۲۹/٦: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاقو .ديلولا نب ةيقب

 يق مكاحلا دمحأ وبأو ٠٠٠/۲ نييماشلا دنسم يفو ۳۷۷/۲۲ ریبکلا يف يناربطلاو روبقلا

 هاور ٠١/١: عمحلا يف يمثيملا لاق .فيعض دانسإب يلامثلا جاجحلا يبأ ثيدح نم نكلا

 .هطالتحال فغض هيفو مرم يبا نب ركب وبا هيفو ریبکلا يق يناربطلاو ىلعي وبأ
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 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخللا بيذوتو سفنلا ةضاير باتک

 بحسي «هتيشم يق كرحتي مهدحأ ىقلت :لاق «نسحلا نع ٦-

 .هتعيبطب يشع ال ءامظع امظع هماظع

 نبا هيلع رم ذإ نسحلا عم نحن امنيب :لاق « يلذحلا ركب يبأ نع -۷

 ىلع ضعب قوف اهضعب “"دضن دق زخ بابج هيلعو «ةروصقملا ديرإ متهألا
 «ةرظن نسحلا هيلإ رظن ذإ «رتخبتي يشم وهو «هابق اهنع جرفناو «هقاس
 «هيفطع يف رظني «هدح رعصم «هفطع يناث «هفنأب خماش «كل فأ :لاقف

 ريغ «ةروكذم الو ةروكشم ريغ معن يف كيفطع يف رظنت تنأ قيم يأ

 مهدحأ يشع نإ هللاو ؟اهنم هللا قح يدؤملا الو ءاهيف كك هللا رمأب ذوحألا

 «ةمعن هلل هثاضعأ نم وضع لك يف «"نونحملا جلخت جلختي نأ هتعيبط

 لل رذتعت ال :لاقف ءرذتعي عجرف محهألا نبا عمسف «ةنعل هب ناطيشللو ۰

 اسَرَم رأل ف شنت الو :ك هللا لوق تعم امأ ك كبر لا بتو

 .[م«رسلا 4 2: الو ّلابجلا علب ىو رضا رخت نل كنا

 ؛ءالیخ هبوث رج نم)») :لک هللا لوسر لاق ا هه ةدیرب نع - ۲۸

 ““«ةمايقلا موي هيلإ كلك ا رظني م

 .ضعب قوف اهضعب لعح يأ (۱)

 .نيتيلألا نيب رهظلا نم عىتانلا مظعلا :بقلاو .نيكرولا نيب ام :بقلا (۲)

 .ةرسي ةرمو ةن ةرم بذتجب امنأك «ليامتي يأ )۳(

 .ةريره يبأو رمع نبا قيرط نم ٠٦١٠/۳ ملسمو ٣/ Tf) يراخبلا هجرحأ ؛ححص ثیدح (4)

- 1۷1 - 



 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير بانک

GT > ETT 
9: EIST OSNISENTENOCNOERAENGO! 0e ا 

 فط رمع نب هللا دبع ىلع تلحد :لاق «ملسأ نب ب دیز نع -۹

 عفرا !ينب يأ :لوقی هتعمسف «دیدج بوث هیلعو دقاو نب هللا دبع هب رمف

 هرازإ رج نم ىلإ ك هللا رظني ال» :لوقي لي هللا لوسر تعم ينإف «كرازإ
 . اليخ

 هل ةزب هيلع باش نسحلاب رم :لاق «ركب يبأ نب دلاخ نع - ٠

 ربقلا ناک «هلامجب بجعم «هبابشب بحجعم مدآ نبا :لاقف «هاعدف «ةنسح

 نإف «كبلق واد !كحيو اي .كلمع تيقال دق كنأكو «كندب "”ىراو دق

 .مهبولق حالص دابعلا ىلإ قك هللا ةجاح

 نب رمع نأ ؛انل خيش ينثدح ينابيشلا نسحلا يبأ نع ١-

 «هتیشم يي لاتخي وهو سواط هيل ! رظنف « فلختسي نأ لبق جح زيزعلا دبع

 رمع لاقف .ءرحخ هنطب يف نم ةيشم هذه سيل :لاقو «هعبصأب هبنج زمغف

 .اهتملعت ىتح ةيشملا هذه ىلع ىنم وضع لك برض !مع اي :رذتعملاك

 ينوعد :ةلص لاقف «مهتنسلأب هوذحأي نأ هباحصأا دارأف «هرازإ لبسأ

 ؟بع اي كاذ امو :لاق .ةجاح كيلإ يل نإ !يحأ نبا اي :لاق .هومكيفكا

 لثمأ ناك اذه :هباحصأل لاقف .نيع ةمعنو معن :لاق .كرازإ عفرت :لاق

 .لعفو «لعفأ ال :لاق «هومتذحأ ول

 . ۱٦٥۲/۳ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 .ىطغ يأ (۲)
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 لومخلاو عضاوتلا ةاسر قلخلا بيذهتو صفنلا | ةضاير بانك

 الحجر دباعلا يرمعلا ىأر :لاق «هيبأ نع ناسغ نب لضفم نع - ۳

 نإ !اذه اي :لاقف «هديب هذحخأف هيلإ عرسأف «”رطخي يشم ىلع لآ نم

 .دعب لحرلا اهكر تف :لاق .هتيشم هذه نكت م هب كك هللا كمركأ يذلا اذه

 انبا عساو نب دمحم یار :لاق «دارزلا هللا دبع نب دمحم نع-٤

 يتئاع. اهتيرتشاف كمأ امأ ؟تنأ نم يردت :لاقف «هاعدف «هديب رطخي هل

 .هرض نيملسملا ين قات هللا رثكأ الف كوبأ امأو «مهرد

 ب هللا لوسر قزب :لاق هه د يشرقلا شاحج نب رسب نع - 4

 ینا !مدآ نبا :كک هللا لوقي» :لاقو «هيلع هعبصأ عضو م ءهفک ىلع اموی

 نيب تيشم «كتلدعو كتيوس اذإ تح «هذه لم نم كتقلخ دقو ينزجعت

 تلق «يقارتلا تغلب اذإ تح تعنمو تعج "ديو كنم ضرأللو ‹«نیدرب

 "(ةقدصلا ناوأ ینآو «قدصتأ

IY 

 ءطولا ةدش :ذيئولاو .هوحنو طقس اذإ طئاحلا توصك «ديدشلا يلاعلا توصلا :ديئولا (۲)

 .دعب نم يودلاک عمسي ضرألا ىلع
 يآ نباو ۲٥/۲ مکاحلاو ٤۲۷/۷ دعس نباو ٩۰۳/۲ ةجام نباو ۰٤ دمحأ هجرحخأ (۳)

 ٠٠۷/۳ بعشلا يف يقهيبلاو ۲ ريبكلا يق يناربطلاو ۷٦/١ عناق نباو ۲ مصاع

 .حيحص هدانسإ :يديبزلاو ظفاحلاو يريصوبلاو يهذلاو مكاحلا لاق )١١١١( ميعن وبأو
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 لومخلاو حضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 .-اثالث وأ نيترم- اناوحإ ناطيشلل نإ :لاقف

 لحرلا نإف «نارطنلاو مكايإ :لاق «نادعم نب دلاخ نع -۷

 .هدسحج رئاس نم هداؤف ابن دق

 .اهب رطخي ءاذکه هديب لوقي

 يتمأ تشم اذإ» :44 هللا لوسر لاق :لاق «سنحي نع -۹

 :هّللا دبع لاق .(ضعب ىلع مهضعب طلس «مورلاو سراف مهتمدخو ءءاطيطملا

 .لايتحا اهيف ةيشم :ءاطيطملا :لوقي «يبارعألا نبا تعم”

 دبع نب سايعلا تعم :لاق «هيبأ نع بيرك نب نيدشر نع -۰

 هل نيدرب يف لجر لبقأ» :لبب هللا لوسر لاق :بح يبأ قاقز يف هخ بلطلا

 هب تفسخف ضرألا -ىلاعتو كرابت- هللا رمأف «هيفطع يف رظني ءامهيف رتخبتي

 .رتخبتلاو يشملا يق زازتهالا :نارطخلا )١(

 لئالدلا ق يقهيبلاو ۲۹١/١ نتفلا يف ةدراولا ننسلا يف ينادلا هحرحأ «لسرم هدانسإ (۲)

 يف يمثيملا لاق ءالوصوم ةريره يبأ نع ٠۸/١ طسوألا يق يفاربطلا دنع وهو ۲٠/١
 نابح نبا هجرحأ «سيق تنب ةلوخ نع تبث هنأ امك .نسح هدانسإو ۲۳۷/٠١: عمحما
 .حيحص ثيدح وهو ٥۲٦/٤ يذمرتلا هجرحأ ءرمع نبا نعو 6°
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 .'(ةمايقلا موي لا اھیف لجلجتپ وھف

 هيفو ۱۲۱/٤ رازبلاو يناربطلاو ٥۷/۱۲ یلعی وبا هاور : ٩/٥ عسا ف يشيل لاق (۱)

 ةكم رابخأ يف يهكافلا قيرط فنصملا قيرط :تلق .فيعض وهو بيرك نب نيدشر
 .«به يبا قاقز يف سابع نبا دوقأ تنك :لاق «بيرك نع :ةعامجلا قيرطو ۷/۳

 نب سابعلا ينثدح :لاقف ءنآلا :هدنع تلق ؟اذكو اذك ناكم انغلب !بيرك اي :لاقف
 يق تبثو :تلق .ثيدحلا... عضوملا اذه يف ويب يبلا عم انأ انيب لاق «بلطملا دبع

 ل هللا لوسر نا ؛ةريره يأ نع ۱٦١٤/۳( ملسمو ٥ يراخبلا) نيحيحصلا

 «ضرألا هب هللا فسخف ؛هسفن هتبجعأ دق ءهيدرب يف يشم ءرتخبتي لجر امنيب :لاق

 دقو .مكلبق ناك نمت :ملسم دنعو :ظفاحلا لاق .ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف
 نا ناتا امھاور نو ستا ٹیدح نس یلعپ ویآو دیعس ییا ٹیدح نم دعا جرحا

 :لاق «بيرك قيرط نم ىلعي وبأ هجرحأ ام امأو .يوونلا مزج كلذبو .مكلبق ناك
 لحر لبقأ ذإ ل هللا لوسر عم انآ انيب لاق «سابعلا ينثدح :لاقف «سابع نبا دوقأ تنك

 لوألاو فيعض هدنسف ب يبلا نمز يف عقو هنأ يف رهاظ وهف «ثيدحلا .نيبو نيب رتخبتي

 ةريره يبأك كلذب نيبطاخملا لبق ناك نم دارملا نأب عمجلا وأ ددعتلا لمتحيو «حيحص

 شيرق نم الجر نأ ؛ملسمو دمحأ دنع هلصأو ىلعي وبأو ةبيش يأ نب ركب وبأ حرحأ دقف
 هتعم“ لهف «ثيدحلا رثكت كنإ !ةريره ابأ اي :لاقف ءاهيف رتحبتي ةلح يف ةريره ابأ ىت

 باتكلا لهأ ىلع هللا ذخأ ام الولو ءاننوذؤتل مكنإ هللاو :لاقف ؟اعيش هذه يتلح يف لوقي

 :هرخآ يف لاقو «ثيدحلا ركذف تعم «ءيشب مكتثدح ام هنومتكي الو سانلل هننيبيل

 ةروس يف نآرقلا تامهبم يق يليهسلا ركذو .كموق نم ناك هلعل يردأ ام هللاوف
 :تلق «سراف بارعأ نم هنأو ؛نزيهلا :روكذملا لحجرلا مسا نأ يربطلا نع تافاصلا

 ِرابحألا يناعم يق يذابالكلا مزجو «ينايحلا بيعش نع خيراتلا يف يربطلا هجرحأ اذهو

 ثراحلا هجرخأ ام كلذ يت دنتسملا نأكو حاحصلا يق يرهوجلا ركذ اذكو «نوراق هنأب

 هللا لوسر انبطح :الاق ادج فيعض دنسب سابع نباو ةريره يأ ثيدح نم ةماسأ يبأ نبا

 ‹منهج ريفش نم هب فسخ ؛هيف لاتخاف ابوث سبل نمو :هيفو ليوطلا ثيدحلا ركذف ك
 لجلجتي وهف «ضرألا هب فسخف ؛اهيف لاتخاف ةلح سبل نوراق نأل ؛اهيف لجلجتيف

 نوراقب فسخ هنأ انل ركذ :لاق ءةداتق نع خيراتلا يف يربطلا ىورو ةمايقلا موي ىلإ اهيف
 ت
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 و9 9 ا ك لومخلاو عضاوتلا ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
ETSI TEA ETE STE SET TOTES E SESE 

 :ةثالث يف لابسإلا» ل هللا لوسر لاق :لاق هڪ رمع نبا نع -۱

 .(ةمامعلاو ‹صيمقلاو ءرازإلا

# $ 8 $ © $ C 

 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نلسرملا ماخ دمحم انیبن ىلع هتاواصو

 ي.
 .ةمايقلا موي ىلإ اهرعق غلبي ال اهيف لجلجتي هنأو «ةماق موي لك

 )١( دواد وبأ هاور :بيغرتلا يف يرذنملا لاق ٠٠/٤ يئاسنلاو  ۲١۸/۸ةحام نباو ۲/١١۸٤

 .حيحص ثيدح :يوونلا لاقو .هقيثوت ىلع روهمحلاو داور يبأ نب زيزعلا دبع ةياور نم
 «ةمامعلاو ءايشألا هذه عيمج يف ققحتي لابسإلا يأ .خا رازإلا ف لابسإلا :يدنسلا لاق

 رهظلا فصن ىلإ اهتياغو الوطو اددع ةداعلا ىلع ةدايز تابذعلا لانسرإب اهيف لابسإلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو اوركذ اذك ةعدب هيلع ةدايزلاو
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 نامر رهش لاق ةلاسر

 بحر لحد اذإ ل٤ هللا لوسر ناک :لاق ههظ كلام نب سنأ نع ١+

 .'(ناضمر انغلبو نابعشو بجر ي ال كراب مهللا» :لاق

 ةليل لزاي ىلاعت هللا نإ» :لاق يب يبلا نع لك قيدصلا ركب يبأ نع -۲
 يف اناسنإ وأ اكرشم الخ ام رشب لكل رفغيف ايندلا ءامس ىلإ نابعش نم : للا

 . "انحش هبلق

 طس وألا يف يناربطلاو ١ رصتخملا) زازبلا هاور : ۳ عمحملا يت يمشيملا لاق )١(

 رازبلا هاور ١1١/۲: يف لاقو .قتثو دقو «مالك هيفو «داقرلا يبأ نب ةدئاز هيفو ٤4

 يف يوونلا لاقو .ةعامج هلهجو .ثيدحلا ركنم :يراحخبلا لاق ءداقرلا يبأ نب ةدئاز هيفو

 يف يمثيملا هيلإ رشي ملو ۲٠۹/١ دمحأ دنسم يف ثيدحلا :تلق .فيعض هدانسإ :راكذألا
 !دنسملا ىلإ هبسني نأ نيعضوملا يف يسنف :ركاش خيشلا هلاق ام كلذ يف ةلعلاو «نيعضوملا

 «سابع نبا دنسم ءانثأ ‹«هعضوم ريغ يف انه تبثأو سنأ دنسم نم هنأ يدنع كلذ درمو

 دقو .دمحأ نب هللا دبع تادايز نم ثيدحلا اذهو «تعبتت اميف سنأ دنسم يف رك ذي ملو

 يق يمليدلاو هفعضو ۳۷٠/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲٦۹/١ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ

 اذإ ناكو :ةدايز مهدنع مهلكو ه١٠٤/۷ خيراتلا يف ركاسع نباو ٤۸٥/١ سودرفلا

 ليلد هيف :بحر نبا لاق .رهزأ موي ةعمجلا مويو ءارغ ةليل هذه :لاق ةعمحلا ةليل تناك
 ال نمؤملا نإف ءاهيف ةحلاصلا لامعألا كاردإل ةلضافلا نامزألا ىلإ ءاقبلاب ءاعدلا بدن

 .اریحخ الإ هرمع هدیزی

 هركذ كلملا دبع نب كلملا دبع هيفو ٠١١۷/١ رازبلا هاور 1٥/۸: عمحملا يق يمثيملا لاق (۲)

 ةمزخ نبا هجرحأ امك .تاقث هلاحر ةيقبو «هفعضي ملو ليدعتلاو حرجلا ت متاح يبأ نبا

 ۷٠٠١. ةنسلا يف يئاكلاللاو ٥٠۹ مصاع يبأ نباو ٩۰ ديحوتلا يق
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 ناضمر رهش لئاضف ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضادر بانك
IT TETER FTES Fr a E A FIR FEN FT as ESET OE 3 

 فصنلا ةليل يف رفغي كك هللا نإ» «هسنأ مل اثيدح ل هللا لوسر نع نوثدحي

 .”(نحاشم وأ كرشمل الإ دبع لكل نابعش نم

 نم فصنلا ركذ :تلاق لب يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 .(بلک منغ رعش ددع نم رثکأ بونذلا هيف هللا رفغي» :لاقف «نابعش

 وأ كرشمل الإ بونذلا نم هيف هللا رفغي :لاق «ةرم نب ريثك نع -ه

 طسوألاو ٠١۸/۲١ ريبكلا يف يناربطلا ذاعم نع هحرحأ دقف ؛هدهاوشب حيحص ثيدح (1)

 ةريره يأ نعو ٤٤٤٥/١ ةحام نبا ىسوم يبأ نعو ٤۸۱/۱۲ نابح نبا هححصو ۷
 نعو ۷٠٠ يئاكلاللاو ٥٠١ مصاع يبأ نبا ةبلعت يبأ نعو ۲٠١/۲( رصتحملا) رازبلا
 ٠۷١/۲. دمحأ ورمع نب هللا دبع نعو ۲٠۳/۲( رصتخملا) رازبلا كلام نب فوع

 ثيدح :يذمرتلا لاق ٤٤٥/١. ةحام نباو ٠١١/۳ يذمرتلاو ۲۳۸/١ دمحأ هحرحأ (۲)

 اذه فعضي ادمحم تعم و جاجحلا ثيدح نم ؛هحولا اذه نم الإ هفرعن ال ةشئاع

 ىج نم عمسي م ةاطرأ نب جاجحلاو ةورع نم عمسي م ريثك يبأ نب ىح :لاقو ثيدحلا
 يف ىنفتساو :يقهيبلا لاق .تباث ريغ برطضم هدانسإ :نطقرادلا لاق .ريثك يبأ نبا

 :بلكو .نحاشملاو قاعلاو قيرطلا عطاقو كرشملا اهضعب ينو «نحاشملاو كرشملا اهضعب
 نابعش فصن ةليلةيرم :يقارعلا نيزلا لاق .ىصحت ال ةريثك مهمانغأ برعلا لئابق نم ةليبق

 لک لوزن يف رکذی م رخآ فصو اھیف لورا عم رکذ هنا ةلیل لک لزتی:یلاعت هللا نأ عم
 نألو ةليل لك لوزن يف اذ سيلو بلك منغ رعش ددع نم رثكأل رفغيف هلوق وهو ةليل
 بلك منغ رعش صحو «بورغلا نم اهيفو هثلث وأ ليللا طرشب تقوم ةليل لك يف لورعلا
 .ةرفغملا نم ةعامج ءانثتسا رحآ ثيدح يف دروو «مهنم امنغ رثكأ برعلا يق نكي م هنأل

 يضتقي ام راثآلاو رابحألا نم اهلضف يف يور نابعش فصن ةليل :ةيميت نبا دحبلا لاق هيبنت

 رابخأ هيف تءاج نابعش موصو ءاهيف ةالصلاب اهصحخ نم فلسلا نمو «ةلضفم اهن
 عنصت ام سوم هذاختا اذكو :لاق «هركي لب هل لصأ الف ادرفم هفصن موي موص امأ ةحيحص

 .اه لصأ ال يتلا ةعدتبملا ةثدحلا مساوملا نم وهو ةنيزلا هيف رهظتو ىولحلاو ةمعطألا هيف
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 ناضمر رهش لئاضف ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 لك :لاقف «نحاشملا رسفي ىعازوألا تعم :هللا دبع لاق «نحاشم

 .هتمأ اهيلع قراف ةعدب بحاص

 :لاق لئ هللا لوسر نأ ؛سنحألا نب ةريغملا يبأ نب نامثع نع -“

 جرخ دقو هل دلوبو حكنيل لجرلا نإ ىتح نابعش ىلإ نابعش نم لاجألا عقلا

 .«یتولا يف هما

 4 2 ميكح رّمأ لك قَرْفُي اهيف) :ىلاعت هلوق يف ةمركع نع -۷

 نم تاومألا غ خحسنیو «ةنسلا رمأ ربدی نابعش نم فصنلا ةليل :لاق [٤:ناحدلا]

 .دحأ مهيف ديزي الو مهنم صقني الف جاحلا بتکیو ءايحألا

 رثكأ رهش يف لب هللا لوسر نکی م :لاق «راسي نب ءاطع نع -۸

 ماعلا ىلإ تومي نم لاحآ هيف خسني هنأل كلذو «نابعش يف هنم امايص

 .' لبقملا

 ناضمر نم فصنلا ةليل ىلص نم» :لاق «هعفر ىلع نب دمحم نع -۹

 4 < حلا ره لق ي اهب ارقي ةمكر ةلام نايعش نم فصلا ةلبل

 ."(ةنجلاب رشبي تح تم ‹ةرم فلا ] :ضالحإلا]

 نباو ۲ سودرفلا ف يمليدلاو ۹/٠١ . ١ ريسفتلا يف يربطلا هجرحأ «لسرم ثیدح (۱)

 ۱۳۸/٤ ریسفتلا يف ریثک

 نم لوألا رطشلا امأ :تلق ٠٠٠٦/۲ فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ «لسرم ثيدح (۲)

 .ةشئاع نع ۸١١/۲ ملسمو 14٥/۲ يراخبلا هجرحأ حيحص وهف ثيدحلا

 .كورتم :ظفاحلا لاق « يمزرعلا دمحم هيف ءادج فيعض هدانسإو «لضعم ثٿیدح (۴)
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 ناضمر ريش لئاضف ةلاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةضاير بانك

 هلضنو ناضمر رهش ركذ باب

 ناضمر ماق نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع ٠-

 اناعإ ردقلا ةليل ماق نمو «هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ءاباستحاو اناعإ

 .«هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ءاباسدحاو

 ‹«ناضمر ماص نم)» :لاق ي يبلا نع هڪ يردخلا ديعس يبا نع ١-

 .(هلبق ام رفک ؛ ظفحتی نأ هل يغبني ام ظفحو «هدودح فرعو

 رفغ اباستحاو اناعإ ناضمر ماص نم :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 مدقت ام هل رفغ اباستحاو انامل ردقلا ةليل ماق نمو «هبنذ نم مدقت ام هل

 «همایص مکیلع كك هللا ضرتفا «ناضمر كرابم رهش مكءاج دق)» :-هباحصأ

 ةليل هيف «نيطايشلا هيف لغيو «ميحجلا باوبأ هيف قلغتو ءةنجلا باوبأ هيف حتضت

(T) 
 (مرح دقف اهريخ مرح نم ‹«رهش فلأ نم ريخ .

 ناضمر ماص نم» : هللا لوسر لاق :لاق هبط د ةريره يأ نع ٤-

 ٥۲۳/١. ملسمو ۲۲/۱ يراحبلا هحرحأ «حيحص ثیدح ()

 هللا دبع هیفو هوحنب ۳۲۲/۲ ۍلعی وبأو ٥٥/۳ دما هاور ۱٤٤/۳: عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 .۳۱۹/۸ نابح نبا هححصو .الیدعت الو احرج هیف رکذی ملو متاح يبا نبا هرکذ ظیرق نبا

 ۰۱۲۹/٤ يئاسنلاو ۲۳۰/۲ دمها هجرحا «حیحص ثیدح (۳)
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 ناضمز ريش لئاضف ةلاسر قلخلا بينهتو سفنلا ةضابر باتك
SEET TEES 5 REE ا ا ی ی ی ی ر د ت ت د تا مت 5 

 .(«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو انا

 رشبي وهو- :لاق هنأ ل هللا لوسر نع هل ةريره يأ نع ٥-

 «همايص مكيلع كك هللا ضرتفا «كرابم رهش «ناضمر مكءاج دق» -هباحصأ

 ةليل هيف «نيطايشلا هيف لغتو «ميحجلا باوبأ هيف قلغتو .ةنجلا باوبأ هيف حتفت

 . مرح دقف اهريخ مرح نم «رهش فلا نم ريخ

 ءهب فلحي يذلاو» للي هللا لوسر لاق :لاق هيل ةريره يبأ نع ١-
 نيقفانلا ىلع ىتأ الو ءهنم مه ريخ طق رهش نيملسملا لظأ ام رهش مكلظأ دقل
 نإ «هلخدي نأ لبق هرجأو هلفاون بتكيل كَ هللا نإ «هنم مهيلع رضأ طق رهش

 «نمؤملل منغ وهف «تالفغلا هيف دعيل قفانما نإو ةدابعلل ةوقلا هيف دعيل نمؤما
 .اهوحن ةملك وأ "(ققفانلا ىلع رزوو

 :نمحرلا دبع نب ةملس يبأل تلق :لاق «نابيش نب رضنلا نع -۷

 هللا نإ» :لاق ي هللا لوسر نع هثدحي هک > كي نم هتم ءيشب ينلدج

 .۲ ر شا

 ٠۳. :مقرب مدقت (۲)
 ميت نع ۲٠/۹ طسوألا یف يناربطلاو ۳۲۰/۲ دمحأ هاور ۱٤۰/۳: عمحملا يف يمشي لاق )۳)

 :ركاش خيشلا لاقو ۱۸۸/۳ ةمبزخ نبا هححصو .هجرت نم دحأ ملو ةنامر نبا لوم

 نب ورمع :يراخبلا لاق :لاقو ۲٠١/۳ ءافعضلا يف يليقعلا هدروأ نكلو .حيحص هدانسإ
 .رظن هثیدح يف دیز نب ریثک هنع یور ناضمر رهش لضف يت ةريره يأ نع هيبأ نع ميمت
 اذه ريغب ثيداحأ ناضمر رهش لئاضف يقو «هيلع عباتي الو :لاقو «ثيدحلا قاس مث
 .لاص هجو نم ظفللا اذه فالخبو دانسإلا
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 اناعإ هماقو هماص نمف «همایق مکل نسو «ناضمر رهش مایص مکیلع ضرف

 “)هما هتدلو مویک بونذلا نم جرخ ءاباستحاو

 يف يتمأ تيطعأ» :ٍي هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع -۸

 هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخ :اهلبق ةمأ اهطعت م لاصخ سمج ناضمر رهش
 ةدرم هيف دفصتو ءاورطفي تح ةكئالملا مه رفغنستو «كسملا حير نم

 موي لك هللا نيزيو «هربغ يف اوصلخي اوناك ام ىلإ هيف اوصلخي الو «نيطايشلا
 نوريصيو ىذألاو ةنؤملا مهنع بع اوقلي نأ نومئاصلا يدابع كشوي :لوقیو هتنج

 :لاق ؟ردقلا ةليل يه !هّللا لوسر اي :ليق .«ةليل رخآ يف مه رفغيو كيلإ

 .(هلمع ىضق اذإ هرجأ ىفوي لماعلا نکلو ءال»

 - هللا نإ :ج هللا لوسر لاق :لاق لظ د قيدصلا ركب يأ نع -۹

 تكبش اهيلاعأو اهساسأ «رحأ توقاي نم اهلك انانج ىنب -یلاعتو كرابت

 ماع ةئام اهوط ةنج لكو ‹("قربتسالاو سدنسلا روتس اهيلع «بهذلاب

 اهؤام" ءءاضيب ةبق رصق لك يف ءرصق فلأ ةئام ةنج لك يف ماع ةئام اهضرعو

 هذه :لوقي ‹اهيلع ةيناد راجشألاو ءاهناطيح يف درطت راهنألا ‹رضخألا دجربز

 هدانسإ :ركاش خيشلا لاق ٤۲٠/١ ةحام نباو ٠١۸/٤ يئاسنلاو ٠۹١/١ دمحأ هحرحخأ (۱)
 .حیحص

 دايز نب ماشه هیفو (41۳) رازبلاو ۲۹۲/۲ دم هاور ٠٤١١/۳: عمجملا يف يمثيملا لاق ( )۰

 .فيعض هدانسإ :ركاش خيشلا لاقو .فيعض وهو مادقملا وبأ

- IYA - 



 «كبابش ینفي الو «كبايث ىلبت ال «تومب ال دلخيو ءسابي الف معني اهبحاص ةنجلا

 اهلهأل هللا اهبهي «ناضمر رهش ماص نمل تينب نانج كلت» :ل هللا لوسر لاق
 . طفلا موي

 رهش لاله لهتسا اذإ لب يبلا ناك :لاق ءرفعح يبأ نع ٠-
 «ناعإلاو نمألاب انيلع هلهأ مهللا» :لاق مت «ههحجوب سانلا ىلع لبقأ ناضمر

 مايصلا ىلع نوعلاو «ماقسألا عفرو «"ةللجلا ةيفاعلاو ءمالسإلاو ةمالسلاو

 قح انم هملستو ءانل هملسو ناضمرل انملس مهللا «نآرقلا ةوالتو ةالصلاو

 سانلا ىلع لبقي مث «!انع توفعو انتمحرو انل ترفغ دقو ناضمر جرخي
 ‹نيطايشلا هيف تلغ ءناضمر رهش اذه نإ !سانلا اهيأ) :لوقيف «ههحوب

 له :ةليل لك دانم ىدانو «نادجلا باوبأ هيف تحتفو منهج باوبأ هيف تقلغو

 لجعو افلخ قفنم لك طعأ مهللا ؟هل رفغأف رفغتسم نم له ؟ىطعيف لئاس نص
 موي مويلا :ءامسلا نم دانم ىدان رطفلا موي ناك اذإ تح ءافلت كسم لكل

 ال .زئاوحج :رفعج وبأ لاق . مك زئاوج اوذخ اوردابف اودغاف ءةزئاجلا

 .ءارمألا زئاوحج هبشت

 يف رهاط نب رهازو ناضمر لئاضف يف ايندلا يبأ نبا هجرحأ ٥۸۰/۸: زتكلا بحاص لاق (1)

 ال :رازبلا لاق ؛يرصبلا رهاط نب رضنلا هيفو ؛هيلامأ يق ركاسع نباو رطفلا ديع ةفحت

 لاق «میلس نب مالس كلذك هيفو :تلق .ادج فيعض :يدع نبا لاقو ؛هثيدح ىلع عباتي

 .هيلع دحأ هعباتي ال تاقثلاو ءافعضلا نع هيوري نم نع هيوري ام ةماع :يدع نبا

 .عيمحب با معت يتلا يأ (۲)

 . ۱۸٦/۰۱ خیراتلا یف رکاسع نبا هحرخُا «لسرم ثیدح (۳)
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 "اض و رئاضف ةلاسر قلخللا ب ۰ دو ةنلا ةضامر ب نک

CTT TT Tg FST TEOTA TT A I FETT 2 
 ا ت د ف ا ت

 رهش هيلع ىتأ نم» :4 هللا لوسر لاق. :لاق «رفعح يأ نع ١-

 «هرصب ضغو «هليل نم ادرو ىلصو «هراهن ماص املسم احیحص ناضمر

 دقف ءهعمج ىلإ ركبو «ةعومجم هتالص ىلع ظفاحو «هديو هناسلو هجرف ظفحو
 لاق «برلا ةزئاجب زافو «ردقلا ةليل كردأو «رجألا لمكتساو رهشلا ماص

 .ءارمألا زئاوج هبشت ال ةزئاح :رفعحج وبأ

 رهش له دقو- :لوقي هي يبلا عم هنأ ؛هط دوعسم نبا نع ٠-

 ةنسلا ناضمر نوكي نأ يتمأ تنمتل ناضمر يف ام دابعلا ملعي ول» -ناضمر

 نم ناضمرل نيزت ةنحلا نإ» :لاقف ءانثدح :ةعازحخ نم لحر لاقف «اهلك

 نم حير تبه ناضمر رهش نم موي لوأ ناك اذإف «لوحلا سر ىلإ لوحلا سأر

 !بر .اي :نلقيف كلذ ىلإ نيعلا روحلا نرظنيف ةنح لا قرو تقفصف «شرعلا تحت

 !انب مهنيعأ رقتو «مهب ادنيعأ رقت اجاوزأ رهشلا اذه يف كدابع نم انل لعجا

 نم ةميخ يف نيعلا روحلا نم ةجوز جوز الإ ناضمر موصي دبع نم امف :لاق

 [٠٠:نحرا] 4 ج ماّيخلآ ف تَّروصَقَع روح » :كك هللا تعن امك «ةفوجم ةرد

 ىطعتو «ىرخألا نول ىلع ةلح اهنم سيل «ةلح نوعبس نهنم ةأرما لك ىلع

 نهنم ةدحاو لكل «رخآلا حير ىلع نول اهنم سيل «بيطلا نم انول نيعبس

 نم اهنئاطب ءاشارف نوعبس ریرس لک ىلع «ردلاب حشوم ءار ةتوقاي نم ريرس

 فلأ نوعبس نهنم ةأرما لكل «ةكيرأ نوعبس اشارف نيعبسلا قوفو «قربتسإ

 .هجرحخ نم ىلع فقأ مل «لسرم هدانسإ (۱)
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 ناضمر ريش لشاضف ةلاسر قال لا بیذهنو صفن ' ةضاي در بانک

a TT 
 ( COEا ھن دف ف

 ‹بهذ نم ةفحص فيص و لک عم «فیص و فلأ نوعبسو ءاهتجال ةفيص و

 لثم اهجوز ىطعيو «هلوأل دجت ال ةذل هنم ةمقل رخآل دجت ماعط نم نول اهبف
 ‹رجأ توقايب حشوم بهذ نم ناراوس هيلع رحأ توقاي نم ريرس ىلع كلذ

 .(تانسحلا ع نم لمع ام یوس ناضمر نم هماص موی لکل اذه

 ةحيبست فلآ ٠ نم لضفأ ناضمر يق ةحيبست :لاق ‹يرهزلا نع ۳

 .هریغ يف

 :لاق لب يبلا نأ ؛دعس نب دشارو «بيبح نب ةرمض نع ٤-

 . لا ليبس يف ةقفنلاك هيف ةقفنلا ناف ؛ناضمر رهش يف ةقفنلا يف اوطسبنا»

 اذإ :نولوقي انتخيشم تعم :لاق «يرم يأ نب ركب يأ نع ٥-

 «هيف ةقفنلاب اوطسبنا :نولوقيو .رهطم رضح دق «ناضمر رهش رضح
 لضفأ هيف ةحيبستلا :نولوقيو «كإك هللا ليبس يف ةقفنلاك فعاضت اهنإف

 .هريغ يف ةحيبست فلأ نم

 .همداخ يأ (۱)

 وهو «بويآ نب ریرج هيفو ۱۸۰/۹ یلعی وب هاور ۱٤۱/۳: عمحما یف يمشيملا لاق (۲)
 «ادج فیعض وهو ؛بویأ نب ریرح هب درفت ۱ بلاطملا يف ظفاحلا لاق .فيعض

 ريرج نم بلقلا يف نإف ربخلا حص نإ :لاقو ١٠۹۰/۳ هحیحص یف ةعزخ نبا هجرحأ دقو

 .بئاغرلا نم هنوكل هيف لهاست هنأکو !بویأ نبا

 .مرم نب رکب يأ فعضل ؛فيعض وهو لسرم هدانسإ (۳)
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 .ءارمهح ةتوقاي نم باب فلأ نوعبس هل

 ليوطلا ديو «ينانبلا تباث ناك :لاق «ةملس نب دامه نع -۷

 نم نيرشعو ثالثو «نيرشعو عبرأل نالستغيو نابيطتي -هللا امهمهحر-

 .'”حوضنب دجسملا بيطي نأ نابحيو «ناضمر رهش

 نم :لاقي ناك :الاق «ةمثيحو هيبأ نع بيسملا نب ءالعلا نع -۸

 .ةنحجلا لحد ؛كلذ هماع نم تام مث ناضمر ماص

 :لاق رطفأ اذإ لئ هللا لوسر ناك :لاق «عفقملا ناورم نع -۹
 ۲ ب ۰ = 0 £۶۴ ¢ +

 . هللا ءاش نإ رجألا تبثو قورعلا تلتباو ًامظلا بهذ»

 ب بلاط يبا نب يلع جرح :لاق «ينادمهلا قاحسإ يأ نع س ۰

 يي ىلتي هللا باتكو «رهزت ليدانقلاو ناضمر رهش نم ةليل لوأ يق

 ترون امك كربق يف باطخلا نب رمع اي كل هللا رون :لاقف دحاسللا

 .!نآرقلاب هللا دجاسم

 )١( .درولا ءام حوضنلا ۰

 دواد وبا هاور «رمع نبا ثيدح نم قيرطلا سفن نم الوصوم ءاج «لسرم ثيدح (۲)
 لاق.ه٠١/٤۸مكاحلاو ۱۸١/۲ نطقرادلاو ٠٠١/۲( یربکلا) يئاسنلاو ٠٠۲

 .نسح هدانسإ :ينطقرادلا

(r)ًالألتتو قرشت يأ . 
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 ناضمر رهش لئاضف ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

OE a SEE 
ES OER ODORS OOS 

 بتكي موا همايص مكيلع هللا بتك اذه نإ الأ :ناضمر رهش للحد اذإ

 نمو ك هللا لاق يتلا ريخلا لفاون نم اهنإف مكنم ماق نمف «همايق مكيلع

 موقأو «نالف ماص نإ موصأ :لوقي نأ مكدحأ قتيلو «هشارف ىلع منيلف ال

 ال الأ :لاقف «هدي عفر مث «هلل كلذ لعجيلف ماق وأ ماص نم «نالف ماق نإ

 «هورت ىقح اوموص مث «هورت ىتح اوموصت ال الأ «دحأ مكنم رهشلا مدقتي

 ملعيلو «هللا دجاسم يف وغللا اولقأو «نيثالث ةدعلا اومنأف مكيلع يمغأ نإف

 ليللا اورت تح اورطفت الو الأ ءةالصلا رظتنا ام ةالص يف هنأ مكدحأ

 ”بارظلا ىلع قسغي

 إظ ةريره وبأ ىقتلا :لاق «يعكلا شارح [نب هللا دبع] نع -۲
 يف رهشلا اذه دحب فيك !بعك اي :4 هل ةريره وبأ لاقف ءرابحألا بعكو

 ام ينربخت تح كربحأ ال :بعك لاقف -ناضمر :ينعي- ؟ڭک هللا باتک

 موقي ال» :ل4 هللا لوسر لاق :4 بل ةريره وبأ لاقف «ل هللا لوسر هيف لاق

 يذلاو :بعك لاقف (هل رفغ الإ ؛اباستحاو اناعإ هموصیو ناضمر دحأ

 . ةطح نک هللا باتک ي هن هديب يسفن

 .لابجلا ىلع ليلا بصنا يأ (۱)
 يق دعس نباو ٤٩٠/٥ لیدعتلاو حرحللا يق متاح يبا نبا هرکذ «شارخ نب هللا دبع هدانسإ يف (۲)

 قيرط نم ةعباتم هلو .هنعااتکسو «بعكو ةريره يبا نع یور :الاقو ۷/۱ تاقبطلا

 بعشلا يف يقهيبلاو ۳۸٠/١ خيراتلا يف يراخبلا ةجرحأ «قاحسإ يبأ نب قاحسإ
|rةطحلا ,متاح يبأ نبا هنع تكسو تاقثلا يق نابح نبا هركذ اذه قاحسإو : 
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 ديس و ‹ناضمر رهش روهشلا ديس :لاق بلڪ دوعسم نبا نع ۳۳

 .ةعمجلا موي مايألا

 ٤- بعك لاق :لاق «ةريره يبأ نع شارح نب هللا دبع نع :

 ؟-ناضمر ينعي- رهشلا اذه يف ل هللا لوسر نم تعم اع يثدحت الأ

 :بعك لاق ؟كاك هللا باتك يف هدحت فيك ينربختو :ههظ ةريره وبأ لاق

 ل هللا لوسر تعم :ههظ ةريره وبأ لاق .تنأ ينربحأ !ةريره ابأ اي

 :4لذف بعك لاقف (هل رفغ الإ ؛اباستحاو اناعإ هموقيو دحأ هموصي ال» :لوقي

 .ةطحل كاك هللا باتك يف هنإ « هللا قدص

 نم :لاقي ناك :الاق «ةمثيحو هيبأ نع بيسملا نب ءالعلا نع ٥-

 .ةنجلا لحد ؛كلذ هماع نم تام مث ناضمر ماص

 ناضمر رهش» :لاق ك هللا لوسر نإ :لاق هلظ ةريره يأ نع ۳١١-

 .(لبقملا ناضمر رهش ىلإ هيدي نيب ام رفكي

 ناضمر رهش لوأ» :ٍيي هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع -۷

 .(رانلا نم قتع هرخآو «ةرفغم هطسوأو «ةحر

 يف يطويسلا هيلإ هبسن كلذكو هيلع تعلطا اميف هحارخإب فنصملا درفنا ثيدح اذه )١(
 يف ام هل دهشيو « ينابلألا خيشلا هفعضو «ضيفلا يف يوانملا هنع تكسو ريغصلا عماجملا

 اذإ امهنيب ام تارفكم ناضمر ىلإ ناضمر :هعفري ةريره يبأ ثيدح نم ۲۰۹/۱ ملسم

 .رئابكلا تبتجا
 ١٤١۹/۲ حضوملا يف بيطخلاو ۳١١/۳ لماکلا يف يدع نبا هجرخأ «فيعض هدانسإ (۲)

 ث
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 نم هظح مئاق بر» : هللا لوسر لاق :لاق بط ةريره يبا نع -۸

 .'«شطعلا همايص نم هظح مئاص برو ءرهسلا همایق

 ااف مناص اموی مکدحأ حصا اذ :لاق «ةياور هل ةريره يبأ نع -۹

 يئاص ينإ ‹مئاص ينإ :لقيلف ءهلتاق وأ همتاش ؤرما ناف «لهجب الو ثفري

 «كندبو كناسلو كرصبو كعم مصيل :لاق «ةيفنحلا نبا نع ٠-

 .مداخلا ذأ قتاو «كموص موي لثم كرطف موي لمحت الف

 نم موي رحآ يف لی هللا لوسر انبطح :لاق هبط > ناملس نع ٤۱“

 ةليل هيف رهش «كرابم رهش «ميظع رهش مكلظأ دق !سانلا اهيآ» :لاقف «نابعش

 برقت نم ءاعوطت هليل مايقو «ةضيرف همايص هللا لعج رهش «رهش فلأ نم ريخ
 هيف ىدأ نمو هاوس اميف ةضيرف ىدأ نمك ناك «ريخلا لاصح نم ةلصخب هيف

 ربصلاو ءربصلا رهش وهو «هاوس اميف ةضيرف نيعبس ىدأ نمك ناك «ةضيرف
 امئاص هيف رطف نم «هيف نمؤملا قزر يف دازي رهشو ءةاساوملا رهشو ءةنجلا هباو
 صقني نأ ريغ نم هرجأ لم هل ناكو «رانلا نم هتبقر قتعو «هبونذل ةرفغم ناك
 لاق ؟مئاصلا رطفي ام دجي انلك سيل !هللا لوسر اي :اولاق «ءيش هرجأ نم

 وأ «نبل ةقذم ىلع امئاص رطف نم باولا اذه ىلاعت هللا يطعي) :ب هللا لوسر
 u ا يج

 ءافعضلا يف يليقعلاو ۱۹/۲۷ خيراتلا يف ركانتسع نباو ۳۸/١ سودرفلا يف يمليدلاو
 .دانسإلا اذه نم حلصأ هجولا اذه ريغ نم ديناسأ ناضمر رهش لضف ينو :لاقو ۲

 ۰۹٩/۱. مکاحلاو ۲٣۷/۸ نابح نباو ۳۷۳/۲ دما هحرحخا «حیحص ثیدح 0(

 .هل ظفللاو ۸٠٦/۲ ملسمو ٦۷۰/۲ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثیدح (۲)
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 تح ًامظي ال ةبرش يضوح نم هللا هاقس ؛امئاص عبشأ نمو ءءام ةبرش وأ «ةرمت

 نمو «رانلا نم قتع هرخآو «ةرفغم هطسوأو ةر هلوأ رهش وهو «ةنجلا لخدي

 عبرأ نم هيف اورثكتسا «رانلا نم هقتعأو هل هللا رفغ ؛هكولمم نع هيف ففخ

 امأف ؛امهنع مکل ینغ ال ناتاصخو «یلاعت مکبر امھب نوضرت ناتلصخ :لاصخ

 ءهنورفغتستو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشف :مكبر امهب نوضرت ناتللا ناتاصخلا

 .''(رانلا نم هب نوذوعتو ءةنجلا هللا نولأستف :امهنع مكب ىنغ ال يتلا امأو

 عم اندهش :لاق هڪ رذ يبأ نع يمرضحلا ريفن نب ريبج نع -۲

 ةعباس ةليل ناك ىتح رهشلا نم ءيش يف انب مقي ملف «ناضمر يئ يبلا

 ةسداس ةليل مقي مل مث :لاق ءليللا ثلث نم وحن ىلإ انب ماقف :لاق «تيقب

 :لاق «ليللا رطش نم وحن ىلإ ماق تيقب ةسماح ةليل ناك املف «تيقب

 ىلص اذإ لجرلا نإ» :لاقف «ةليللا هذه مايق انتلفن ول !هّللا لوسر اي :تلقف

 ةعبار ةليل انب مقي مل مث :لاق «هتليل مايق هل بتك فرصني ىتح مامإلا عم
 ‹«حالفلا انتوفي نأ انيشحخ ىح انب ماق تيقب ةثلاث ةليل تناك املف «تيقب

 .هءاسنو هتانبو هلهأ ظقيأو :لاق «روحسلا :لاق ؟حالفلا امو :تلق

 نباو ٤١١/١( دئاوزلا) ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور :1۸/۳ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )١(

 بعشلا يقهيبلا هاور هقيرط نمو .ربخلا حص نإ :لاق مث ۱۹١/۳ هحيحص يق ةيزح

 .نابح نب خيشلا وبأو ۷

 يئاسنلاو ٠۹۹/۳ يذمرتلاو ٥٠/۲ دواد وبأو ٠١۹/۰ دما هجرحخا «حیحص ثیدح (۲)

 .۲۸۸/۹ نابح نباو ۳۳۷/۳ ةعزخ نبا هححصو ٤۲۰/۱ ةجام نباو ۲۳
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 ناضمر ريش لئاضف ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ٤- يلع دهع ىلع توزغ :لاق «يلدحجلا ثعشألا يأ نع 4

 غرف اذ ناک و ءاعوطت ناضمر يق لیللاب هعم تیلص دقلو «تاوزغ ثالث

 .ثالثب رتوأف جرح «ئراقلا

 مهب ماقأ :بئاسلا نب ءاطعل لجر لاق :لاق «شايع نب ركب يبا نع ٥-
 .مهب ماق دقل هللاو «نايبصلا مالكب ذحأي :لاقف ؟ناضمر رهش ین ها يلع

 رهش يف مهب ماق بط ي ايلع نأ ؛هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ٦-

 ًارقيف ناضمر يف انمۇي ناک :لاق « يملسلا ن نمحرلا دبع يبأ نع -۷

 .تایآ رشع انب

 الإ مهب تنقي الو ءرهشلا نم ةليل نيرشع مهب يلصي ناكف هه بعك

 «هتيب يف يلصي فلخت «رحاوألا رشعلا تناك اذإف « يناثلا فصنلا يف

 .يبا قبا :نولوقي !وناکف

 ناضمر رهش يف نولصي اوناک :لاق «حابر يبا نب ءاطع نع -۹

 .اثالث رتولاو ةعكر نيرشع

 يف مهو ثعشألا نبا ةعقو لبق سانلا تدهش :لاق «سنوی نع -۰

 .بره :يآ (۱)
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 ناضمر رهش لئاضق ةلاسر قلخلا بيذهتو فلا ةضاير تك
REESE IIR RET 

 سه  E OE NORNOKا ن هل سلا 0

 لوسر بحاص- هل ركب يبأ نب نمحرلا دبع مهمؤي ناكف «ناضمر رهش

 مهب نولصي اوناکف ‹يدبعلا نارمعو ‹«نسحلا يأ نب ديعسو ل هللا

 .نیترم

 نيب اميف موقيو «ةيآ نيئالثب ةعكر لك يف يلصي ناكو «ناضمر رهش يف

 رتوأ اذإ ناكو ءةالصلا ..ةالصلا :مه لوقي «ةيآ نيئالثب هسفنل نيتحيورتلا

 ام رحخآ نم ناکو «توکس مهو هفلخ نم نمؤيو ‹نآرقلا ءاعدب اعد

 انعزوأو « هتنسب انلمعتسا مهللا :لوقيو ي يبلا ىلع يلصي «لوقي

 رطفلا ةليل ناك اذإو :لاق .رخي مث :لاق !امامإ نيقتملل انلعجاو «هيدهب

 نم غرف اذإ ناكف [فلاي] امهيف مرحأ يذلا مارحإلال هيبوث لسغو لستغا
 لاق «بويأو «ديبع نب سنويو «ديمح ىقتلاف :لاق «تاوعدب اعد ةالصلا

 .اومسبتف «صقي راص دق بويأ نأ تملع امأ :سنويل ليوطلا ديح

 رهش لحد نيح فسوي نب جاجحلا تعم :لاق «بويأ نع -۲

 ةليل تءاح اذإف ءردقلا ةليل ةليلا :لوقي مكدحأ ملعأ ام :لوقي «ناضمر

 .ردقلا ةليل ةليللا :لاق «ىرحأ

 تناک اذإف «ةعكر نيرشع نولصي اوناک :لاق «نسحلا نع -۳

 .نيعفش ةحيورت داز رحاوألا رشعلا

 :لاق ل هللا لوسر بحاص- طظ يلهابلا ةمامأ يأ نع ٤-
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 ناضمر رهش لئاضف ةلاسر قلخلا بيذهتو صننلا ةضاير باتك

 «مايصلا مكيلع بتك اإ «مكيلع بتكي ملو «ناضمر رهش مايق متشدحأ
 ليئارسإ ينب نم اسان نإف «هوكرتت الو «هومتلعف اذإ مايقلا ىلع اومودف

 قح اهوعري ملف هللا ناوضر اهب اوغتبا مهيلع هللا اهبتكي مل ةعدب اوعدتبا

 اًهَتَبَتَك اَماَهوُعَدََبأ ةناَبَهَرَو » :لاق ءاهكرتب هللا مهبقاعف ءاهتیاعر

 .ةيآلا رحنآ لإ «[ه٠د] 4 هيلع

 ام ناضمر يف انحورپ هه رمع ناک :لاق «بهو نب دیز نع ٥-

 دجسملا نم “علس ىلإ لحجر بهذي

 يف ناضمر رهش يف نولصي نودجهتملا ناك :لاق «ميهاربإ نع ٦=
 .مامإب نومتأي ال «مهسفنأل نولصي دجسملا ةيحان

 امالغ رمأت تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ؛نیریس نبا نع -۷

 .فحصلا يف ارقي «ناضمر يا يلصيف اه

 رطف نم» : هللا لوسر لاق :لاق يل و يسرافلا ناملس نع -۸

 ءاهلك ناضمر يلايل ةكئالملا هيلع تلص «لالح بسك نم ناضمر يف امئاص

 «هعومد رثكتو هبلق قرب ليربج هحفاص نمو ءردقلا ةليل ايلا ليربج هحفاصو
 نم ةضبقب» :لاق ؟هدنع كاذ نكي مل نإ تيأرأ !هّللا لوسر اي :لحر لاقف

 تيأرفأ :لاق «زبخ ةقلفف» :لاق ؟هدنع كاذ نكي مل نإ تيأرفأ :لاق «ماعط
 اذ نكي م نإ تیأرفأ :لاق «نیل نم ةقلمف» :لاق ؟هدنع كاذ نكي م نإ

 يام نم ةبرشفا) :لاق ؟هدنع

 ا

 .  ءاملاب ج ورم نيل :ةقنملا و4 :مقرپ هجیرخت قبس )¥(
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 ناف اورحست)» :لع هللا لوسر لاق :لاق بط د كلام نب سنأ نع -۹

 .«ةكرب روحسلا يف

 دجسلملا تلحد :لاق هبط م ايش هاج نع ريه نيا نع — ٠

 هرصب یف ادنذؤم نکل ‹موصلا ديرأ انأو» :لاق .موصلا دير يا :تلق (ءادغلا

 .«رجفلا علطي نأ لبق نذأف «ءيش

 نمؤملا ءادغ معن» :لاق ل هللا لوسر نع 4ط رمع نبا نع ١-

 "(نيرحستملا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ءروحسلا

 ةعامجلا» :لب هللا لوسر لاق :لاق « يناردنكسإلا ديعس يبأ نع -۲

 اورحست «ةوقلا يف ديزي هنإف اورحست «ةكرب روحسلاو «ةكرب ديرثلاو ‹ةكرب

 . (نيرحسعملا ىلع هللا تاولص ءءام نم ةعرج ىلع ولو

 .۷۷۰/۲ ملسمو ٩۷۸/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۱)
 ١٠١/١ داحآلا يف ينابيشلاو ۲٠١۲/٤ خ خيراتلا يق يراخبلاو ٠٤/٦ دعس نبا هجرحأ (۲)

 نب هقثو ؛راوس نب ثعشأ هدانسإ ينو ۷۴/١ طسوألاو ۳٠١/۷ ريبكلا يف يناريطلاو

 .فيعض :ظفاحلا لاقو .ةعامج هفعضو نيعم

 هدانسإ يقو :تلق .هيلامأ يف يرهوجلا هجرحأ ۳٤۲/۲: ضييفلا يف يوانملا لاق (۳)

 حص دقف ثيدحلا نم يناثلا رطشلا امأو .فيعض :ظفاحلا لاق ؛ديز نب نمحرلا دبع

 ٠۲١/۸. ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۸۷/١ طسوألا يف يناربطلاو ۲٤۲٥/۸ نابح نبا هجرح

 )٤( هدنسم يق دعحلا نبا هجرحخأ ١/ ۳۷۸ثراحلا دئاوز) ةماسأ يبأ نب ثراحلاو ٤١٤/١(
 هس

- ۱۲۹٩ - 



 ناضمر رهش لاضف ةئاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر بانك

 راهنلا ةلئاقب اونيعتسا» :لاق يلي يبنلا نع هل سابع نبا نع ۳

 .'(مايصلا ىلع رحسلا ةلكأب اونيعتساو «ليللا مایق ىلع
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 ناضمر رهش لئاضف ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا تاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 دحأ م :تلق .زينك نب رحب فعضل ؟ فيعض هدانسإ ۴۳ فاحتإلا يق يريصوبلا لاق

 هدنم نب ىح نأ ٠٤٠١/١ دسألا يف ريثألا نبا هركذ ام الإ اذه ديعس يبأل محرت نم

 ىور نميف ميعن وبأ هدروأو ءايباحص هارأ ال :ينطقرادلا لاق :لاقو «ةباخصلا ي هدروأ
 نم دهاش هلو .ةريره يبأ نع دهاش هلو .ىشوم وبأو «ةباحصلا نم روحشنلا ثيدح

 هوعدت الف ءةكرب هلك روحسلا :14 هللا لوسر لاق :لاق «يردخلا ديعس يأ ثيدح

 لاق .نيرحسحملا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإف ؛ءام نم ةعرج مكدحأ عرج ولو
 هحرج الو هقثو نم دحأ ملو ةعافر وبأ هيفو ٠۲/۳ دمحأ هاور : ٠١١/۳ عنحا يف يبيها

 نأ ةريره يب نعو .يوق هدانسإ :يريصوبلاو يرذنلا لاقو .حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو
 ۳۲۹/۱۱ یلعی وبا هجرحأ .ةكرب ةعامجلاو ةكرب ديرثلاو ةكرب روحسلا :لاق لب يبنلا

 .فيعض نوراه نب رامع رساي وبأ هيفو :يمثيملا لاق ۲ سودرفلا يت يمليدلاو

 .روحسلاو ديرئلاو ةعامحجلا يف :ةثالث يف ةكربلا ب هللا لوسر لاق :لاق ناملس نعو

 دبع وبأ هيفو :يرذنملاو يمثيما لاق ۲/۹ بعشلا يف يقهيبلاو ريبكلا ين يناربطلا هاور

 .تاقث هلاجر ةيقبو فرعي ال يبهذلا :لاق «يرصبلا هللا

 ياربطلاو ليللا مايق يف رصن نب دمحمو مصاع يبأ نباو رازبلاو ه ٠/١ ةحجام نبا هحرحأ )١(

 لاق ۱۸٤/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ۳۳۹/۳ لماکلا يف يدع نباو ۲٤٠٠/۱۱ ریبکلا يف

 هيفو ةعمز هدانسإ يف :ظفاحلا لاقو ‹«فيعض وهو حلاص نب ةعمز هدانسإ يف :يريصوبا

 .ةراتخملا ين ءايضلاو ٥۸۸/١ مكاحلاو ۲٠٤/۳ هحيحص يف ةعزخ نبا هححصو .فعض
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانک

 لالا حالجإ ةلاسر

 [هفح نم لاما ذخأ باب]

 ذخأي نم» :ب هللا لوسر لاق :لاق هظ يردخلا ديعس يبأ نع ١-

 الو لکأي يذلا لثم هلغمف ؛هقح ريغب الام ذخأي نمو «هیف هل كرابي ؛هقحب الام

 دبع نب ةزمج تحت تناكو- دهف نب سيق تنب ةلوخ نع ١
 قولح لاملا اذه نإ» :لوقي يئ هللا لوسر تعم :تلاق -د بلطلا
 . نم- هسفن تءاش اميف ضوختم برو «هيف هل كروب هقحب هباصأ نم «ةرضخ
 "رانا الإ ةمايقلا موي هل سيل -هلوسرو هللا لام

 اذه نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق بط 5 يردخلا ديعس يبأ نع ٣-

 )١( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ٥ ملسمو ۷۲۷/۲.

 نبا هححصو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ٥۸۷/٤ يذمرتلاو ٤/٦ دمحأ هجرحأ (۲)

 لامن نيفصولا نم لكو رظنملا يف ةرضحو قاذملا يف ةولح :ةرضحخ ةولح .١ا ۷ نابح

 امك هنع ليم الو عبطلا ليم يهش ضغ هنأ :ىنعملاو ءاعمتحا اذإ فيكف هدارفنا ىلع هيلإ

 ىلإ ةراشإ رض اب هيبشتلا ينو «ولحلا لكأ نم مفلاو ةرضخلا ىلإ رظنلا نم نيعلا ليم ال

 ‹فرصتمو عراستم يأ :ضوختم برو .اريغت ناولألا عرسأ رضحألا ذإ «هلاوز ةعرس

 برو :ىلإ لدعف «رانلا الإ هل سيل تح ريغب هباصأ نمو لاقي نأ رهاظلا ناك :ييطلا لاق

 يف لاق اذلو «قح ريب هيف ضوختي رثكألاو «قحب هذخأي نم ةلق ىلإ ءاعإ .ضوختم
 .هسفن تءاش اميف :يناثلا يقو «ةاهتشم يأ :ةرضخ ةولح :لوألا
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سضنلا ةضاير باخك
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 (وه ةنوعملا معنف هقحب هذخأ نمف ؛ةولح ةرضخ لاما (0

 ةرضخ ايندلا نإ» :لاق ب يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع -؛

 فارشإ ريغ نم هنم ةمعط نسحو انم سفن بيطب:ائيش اهنم هانيطعأ نمف ؛ةولح
 هنم ةمعط ءوسو انم سفن بيط ريغب ائيش اهنم هانيطعأ نمو «هيف هل كروب سفن

 “(هیف هل كرابم ريغ ناک سفن فارشإو

 هل بيط هللا نإ» [:# هللا لوسر لاق] :لاق ف ةريره يأ نع ٠٥-
 يُذأَتي ظ :لاقف «نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ كك هللا نإو ءابيط الإ لبقي

 ےریذّلآ اها  :یلاعت لاقو .اء٠:هرسوا] 4 تبل نم ماولک لسا
 ثعشأ ادبع» ركذ مث :لاق «[۷۲ةرنب] 4 ْمكلَتقَرَر اَم تبي نم اول أوُنَماء
 مارح هبرشمو مارح 9 !بر اي !بر ای :هیدی اعفار «وفسلا لیطي «ربغأ
 ١" (!؟اذی باجتسي ینأف «مارحلاب يذغو «مارح هسبلمو

 .«لولغ نم ةقدص الو ءروهط ريغب ةالص هللا لبقي ال»

 .۷۲۸/۲ ملسمو ۲۳۹۲/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۱)
 نبا هححصو .حيحصلا لاحر هلاحرو 1۸/٦ دمحأ هاور ٠٠١/۳١: عمحملا ين يمثيملا لاق (۲)

 نأ لإ ةراشإ ماعنألا اهاعرت يتلا ةرضخل اب ايندلا هبش :نيفراعلا ضعب لاق ٠١/۸ نابح

 طيرفتلاو طارفإلا بنحتو اهتم ةجالا وعدت اع عقلا لقاعلا ىلعف «مئاهبلاك اهنم رثكتسلا
 .كلهم هنإف اهوانت يق

 .۷۰۳/۲ ملسم هحرحخأ «حیحص ثیدح (۳)
 نبا هححصو ٠٠١/١ ةحام نباو ۸1/١ يئاسنلاو ٠١/١ دواد وبأو ۷١/١ دمحأ هجرحخأ )٤(

 ى
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 لاملا حالصإ ةئاسز قالا بيذيتو صفللا ةضاير بتك

 ينتفأ :ه رمع نبال لجر لاق :لاق «صفح نب رکب ي نع ۷

 ‹لامعألا هذه ضعب تیلو :لاق ؟لأست مع :لاق .نمرلا دبع ابأ اي

 تنأ :هلط رمع نبا هل لاقف .تقتعأو هنم تقدصتف الام تبصاف

 .!؟هنم هلبقي كك هللا ىريف «ةملكلا هذه ناسلو ناسنإک

 نب رماع نب هللا دبع سان داع :لاق «نارهم نب نومیم نع -۸

 انیأر ام :هدنع نم هل لاقف «هیدی نیب ام فاحو هللا دبع عحوتف «زیرک

 رمع نبا لاقف -تكاس رمع نباو- كنم ةقدص الو ءاطع [رثكأ] الحر

 ةقفنلا تكز بسكلا باط اذإ :لاق ؟نمهحرلا دبع ابأ اي لوقت ام :هلظ

 .یرتف درتسو

 ناك نفل :لاق هنأ ؛نوميم ريغ ينثدحو :ايندلا يبأ نبا لاق -۹

 متقس دقل ؟نولمعت متنك اميف ارجأ نوذحأت متنكأ ءامهدلا مكيلع [سبل]

 ' .اديعب اقوس سانلا

 الام كسمأ دبع اعأ» : هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٠-

 تام ناف «هنم ل هللا هلبقي م هقفنأ نإو «هیف هل كرابي ل هكسمأ نإ ءامارح

 (ھنھج ىلإ هداز ناک هډنع وهو

 ا يي
 .حيحص هدانسإ :حتفلا يف ظفاحلا لاقو ۱۸۷/٤ ءايضلاو ٠/٤ ٠٠ نابح

 .تبستكا :تبصأ (۱)
 ٤١. :مقر ثيدحلا وهو دوعسم نبا نع الوصوم ءاحو «لسرم ٿيدح (۲)
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 لالا حالا لاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

AE TTT TE 
NOE ONO اا 

SE SEET E ESONSIRERGENOES د OEE 

 ظ ةريره يبأ ىلإ لحر ءاح :لاق «ناسيك نب بهو نع ١-
 وبأ لاقف .نيكاسملا ىلع قدصتي وهو لماعلا نالفب تررم : :لاقف

 يلِإ بحأ «ينيبح هيف قرعي يدك نم قدصتأ مهردل !كحيو :44ط ةريره
 .فلأ ةئام ىلع فلأ ةئامو فلأ ةئام نم «ءالؤه ةقدص نم

 :لاقف «داهحلا يف فط رمع تنذأتسا :لاق هل رمع نبا نع -۲

 لثم يل لاقف «هتنذأتسا مث :لاق ءب هللا لوسر عم تدهاح دق كنإ

 نوملسملا بيصي نأ هللاو فاحأ ينإ :يل لاقف «ةثلاثلا هتنذأتساف «كلذ

 [لثمأ] هيلإ اوعفدا «نينمؤملا ريمأ رمع نب هللا دبع اذه :نولوقيف «ةمينغ

 ىماتيلاو ىبرقلا يذلو لوسرللو [هلل ام] كيلإ اوعفديف «منخملا ين ةيراج
 .ايناز نوكتف اهيلع عقتف «قح اهيف ليبسلا نباو نيكاسملاو

 :لاق لي يبلا نع يب يلا بحاص هه ضايع نب بعك نع ٣-
 .(لاملا يتمأ ةنتفو «ةنتف ةمأ لكل»

 نابئذ ام» :44 هللا لوسر لاق :لاق 4ه كلام نب بعك نع ٤-

 فرشلاو لاملا ىلع لجرلا صرح نم [اهب] دسفأ منغ ةبيرز يف السرأ ناعئاج
 “(هنیدل

 هححصو . بیرغ حیحص نسح ثیدح :لاقو ۹/٤ يذمرتلاو 1/٤ دمحأ هجرحخأ )١(

 .يهذلا هيلع هرقأو ٠٠٤/٤ مکاحلاو ۱۷/۸ نابح نبا

 نبا هححصو .حيحص نسح ثیدح :لاقو oA يذمرتلاو t01/Yr دم هجرحأ (۲)

 .۲ ٤/۸ نابح
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 لاملا حالصإ ةلاشسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

LET TT ROS 9 E 

SCيف اتاب نایراض نابئذ ام» :لاق ي يبلا نع هلظ ةريره يأ نع  

 .”«ملسملا نيد يف لاملاو [فرشلا] بح نم اهيف عرسأب منغ ةبيرز

 ناعئاج نايراض نابئذ ام» :لاق يئ يبلا نع هل ةريره يبأ نع ٠-

 ئرما نم اداسف اهيف عرسأب ءاهرخآ يف رخآلاو اهوأ يف امهدحأ تقرفت «منغ يف

 "(افامو ايندلا فرش يغب هنید ل

 ناعئاج نابئذ ام) :ل هللا لوسر لاق :لاق بط 5 رمع نبا نع ۷

 نيد يف ينعي ”«لالاو فرشلا بلط نم اه رضأب منغ اهيف ةريظح يف ايقلأ

  .ملسلا

 .ديج هدانسإو ۲۳٦/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ٠۲٠١/٠١: عمحملا يف يمشيفا لاق (۱)

 ريغ حيحصلا لاحر هلاجرو ۳۳٠/١١ ىلعي وبا هاور ۲٠۰/٠۰: عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 يف يريصوبلا لاقو .اقثو دقو ليقع نب دمحم نب هللا دبعو هيونز كلملا دبع نب دمحم

 .ديج دانسإب يناربطلاو ىلعي وبأ هاور ٤۲۸/۷: فاحتإلا
 نب ةبطق هيفو ۲٠٣/٤( راتسألا فشك) رازبلا هاور ۲٠۰/۱۰: عمحملا يف يمثيملا لاق (۳)

 دوصقمو .نسح دانسإي رازبلا هاور :يريصوبلا لاق .تاقث هلاحر ةيقبو قو دقو ءالعلا
 نأل منغلل نيبئذلا داسفإ نم نيدلل اداسفإ رثكأ فرشلاو لالا ىلع صرحلا نأ :ثيدحلا
 ولعلا هئاعدتسال مومذم كلذو «هرضي ام ىلإ هب ذحأيو هبحاص زفتسي رطبلاو رشألا كلذ

 همز مث ةمألا هذه يق صرحلا هللا عضو :ميكحلا لاق .اعرش نيمومذملا داسفلاو ضرألا يف

 هظح ناك نمف «تاحبسلا رونب صرحلا قئالع عطقو «نيقيلاو ديحوتلا مامزب نينمؤملا يف ٠
 يمدآلا حاتجب صرحلاو «قثوأ هصرح قاثو ناك «رفوأ تاحبسلا رونو نيقيلا رون نم
 ردقلا ىدعتف سفنلا تزفتسا هحاير تبهو قاثو هصرحل نكي م اذإو «مولعم ردقب نكل
 .دسفأف هيلإ جاتحلا
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 « یکبف اعومد هانیع تلمهف «هیلإ رظنیو هحفصتي لعجف «هتیالو يق لامع

 نإ هللاوف ؟نينمئملا ريمأ اي كيكبي ام :يل فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف

 موق هيطعأ ام هللاو لاملا اذه نإ :هلط رمع لاقف .ركشلا نطاوم نمل اذه

 .ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب يقلأ الإ

 هتيتأف 4 باطخلا نب رمع يناعد :لاق هل سابع نبا نع -۹

 :لاق -رثنلا ينعي :ناميلس لاق- ارثب اروثبم بهذلا هيلع عطن هيدي نيبو

 لَك هيبن نع اذه سبح نيح ملعأأ هللاف «كموق نيب اذه مسقاف بهذا

 :لاق «همسقأ ديرأ تمقف :لاق ؟!رشب مأ يناطعأ ريخب ركب يبأ نعو

 يذلاو «الك :هئاكب يف لوقيو «يكبي رمع توص اذإف «ءاكبلا تعمسف

 امه رشل ركب يآ نعو لي هيبن نع اذه كلك هللا سبح ام هديب يسفن

 .هل ريخلا ةدارإ رمع هاطعأو

 اهوقزلأ :لاقف ءايندلا ركذ هنأ ؛ هل يراصنألا دوعسم يبأ نع ٠-

 ىلع اهنكر تتلو «مهرد الو رانيدب ةرحخآلا ىلإ نولصت ال هللاوف «مكدابكأب
 اهيلع “"اورحانتف «مكلبق نم اهكرت امك اهنطب يقو «ضرألا رهظ
  .مکایندو مکنید بهذتلو «مکحباذت اوجباذتو «مکر حانت

 ‹ليلق لالحلا لبس نم لالا بسك نإ :لاق هه ءادردلا يبأ نع ١-

 الأ كلذ نم رثآف هلح ريغ يف هعضوف] «هلح ريغ نم الام باصأ نمف

 .اولتاقتف :اورحانتف (۱)
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 لامنا حالصاإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك
ETAT EDETE OES 

 باصأ نمو ءافصلا نع بارتلا ءامسلا ءام لسغي امك اياطخلا لسغي كلذف
 .لاضعلا [ءادلا] ڭكلذف «هلح ريغ يق هقفنأف «هلح ريغ نم الام

 :لاقف لظ رمع نبا ىلع رماع نبا لحد :لاق دمحم نع -۲

 رمع نبا لاق !!لعفيو هيف لعفيو «محرلا هنم لصيف لاملا بيصب لجرلا
 نإف «هلوأ ام رظنا نكلو «كلذ لعفت نأ مهردحأ نمل تملع ام كنإ :هلظ

 .ثیبح هلک ثیبخلا ناف ءاثیبح هلوُا ناک

 نم» :لاق كي يبلا نأ ؛بيبح نب ةرمضو نادعم نب دلاخ نع -۳

 کبک هللا لابي ملف «یتش ةيدوأ يف هبلق قرتفا هم رک نمو «همش رثک هلام رک

 (ايندلا موم قی هللا هافک ادحاو ام همش ناک نمو «كلس اهيأ

 ةعيضلا اوذختت ال» :44 هللا لوسر لاق :لاق هت ق هلل دبع نع ٤

 .ناذارب ام ناذاربو «ةنيدملاب ام ةنيدملاب و :هلط هللا دبع لاق . "(ايندلا يف اوبغرتف

 دقف السرمو اعوفرم هوجن ءاج نکلو «ظفللا اذهب هجرخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثیدح
 هافك ادحاو ام مومهلا لعج نم :هعفري رمع نبا نع ٤۸۱/۲-۳٠٤/٤ مکاحلا هجر حا
 مكاحلا لاق .كله ايندلا ةيدوأ يأ يف هللا لابي مل مومحلا هب تبعشت نمو «هايند مه هللا
 نطوم يف هيلع هرقأ دقف يبهذلا امأ .هاجرخم ملو دانسإلا حيحص ثيدح :نيعضوملا يف
 ةجام نبا هجرخأ دوعسم نبا نع يورو .هوفعض لكو تلا ىي هيف :رحآلا نطوملا يف لاقو

 يورو .دعسم نب لشهن هيف فيعض دانسإ اذه ۳۸/١: حابصملا يف يريصوبلا لاق ١
 بيبح نب ناميلس نعو ٠١٠/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ ردكنملا نبا نع السرم
 oo/Y. دهزلا يف دانه هجرجأ

 مکاحلاو ٤۸4۷/۲ نابح نبا هححصو هنسحو ٠/٤ يذمرتلاو ۳۷۷/١ دمحأ هجرحخأ (۲)

٥ 
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 بطخي للي هللا لوسر ماق :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع ٥-

 نم مكل هللا جرخي ام الإ سانلا اهيأ مكيلع ىشخأ ام هللاو ال» :لاقف سانلا

 "ايندا ةرهز

 رح ةييحنلق) :َك هلوق يف «ينادمملا ديلولا نب مساقلا نع ٦- ٠

 .بيطلا بسكلا وه :لاق [۷٠:لسد] 4 ًةبَيْط ٌةيَح

 4بم ويح هتييحناف » :كک هللا لوق يف «هبنم نب بهو نع -۷ ع وتر و و

 .عنقلا :لاق [۷٠:لسل]

 ال نامز سانلا ىلع يتأي» :لاق يي يبلا نع هل ةريره يبأ نع -۸

 . "مارح مأ لالا ذخأ لالحب دبعلا يلابي

 باب سانلا ىلع حتفي نأ كشوأ :لاق 4فط ةريره يبأ نع -۹

 .هلان ام لجرلا لاني نأ يلابي ال ةلأسم

 ي
 ملسم نم ام :ثيدح حرش دنع ٤/١ حتفلا يف ظفاحلا لاق .يهذلا هيلع هرقأو ٤

 .ةقدص هب هل ناك الإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط هنم لكأيف اعرز عرزي وأ اسرغ سرغي
 ةعيضلا ذاا هنم طبنتسيو «ضرألا ةرامع ىلع ضحلاو عرزلاو سرغلا لضف ثيدحلا يفو

 نع ريفنتلا نم درو ام لمحو ةدهزتملا نم كلذ ركنأ نم لوق داسف هيفو ءاهيلع مايقلاو
 اوذختت ال :اعوفرم دوعسم نبا ثيدح هنمف «نيدلا رمأ نع لغش اذإ ام ىلع كلذ

 ىلع هلمحب بابلا ثيدح نيبو هنيب عمجي :يطرقلا لاق ثيدحلا ايندلا يف اوبغرتف ةعيضلا

 وأ فافكلل اهذاختا ىلع بابلا ثيدح لهو «نيدلا رمأ نع هب لاغتشالاو راثكتسالا

 .۲۲۹ :مقر ایندلا مذ ةلاسر رظنا .اهباوث ليصحتو اهب نيملسملا عفنل

 .۷۲۷/۲ ملسمو ٥۳۲/۲ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح (۱)

 ۷۲٠/۲. يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهفو سفتلا لا ةضايراباتك

 لوزت ال» :4# هللا لوسر لاق :لاق ل ك ىملسألا ةزرب يبأ نع - ۳.

 نيا نم هلام نع لاسي یقح ك هبر يدي نیب نم ةمايقلا موي مدآ نسبا مدق

 .(؟هقفنأ مو هبسنکا

 دشأ ةمايقلا موي نيمردلا بحاص :لاق ف رذ يأ نع -۳

 .مهردلا بحاص نم اباسح

 لحرب ةمايقلا موي ىتؤي :لاق «يراوحا يأ نب دمحأ نع ۲

 یتؤیو «رانلا ىلإ هب رمؤیف «مارح یف هقفنأف «لالح نم الام بستکا

 .باسحلل اذه اوفقوأ :لاق «لالح يق هقفنأف «لالح نم هبستكا لحرب

 «مهاردلاو ريناندلا ركذ هنأ ؛هظ يردبلا دوعسم يبأ نع -۳

 نولصت ال «هديب ورمع نب ةبقع سفن يذلاو «مكدابكأب اهوقزلأ :لاقف

 ىلعو ضرألا نطب يف اهنكر تتلو «مهرد الو رانيدب اهنم ةرحآلا ىلإ

 اوحباذتو «مكر حانت اهيلع اورحانتف «مكلبق نم نيذلا اهكرت امک «اھرھظ

 .مکایندو مکنید كلهتلو «مكحباذت
 هللا عطي مل لام اميأ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛هبلظ ةريره يبا نع ۳4

 ءافقلا لبق نم هسهني ناتبيبز هل اعاجش كك هللا هلعج «هقح طعي ملو ءهيف

 اذه ينتعج يذلا انأ «مويلا اذه ينتعج يذلا [انأ] :لوقيف !؟كلو يل ام :لوقیف

 لاق ۲۳۲/۱۰ ةيلحلا يت ميعن وبأو ٤۲۸/١١ ىلعي وبأو 1١۲/٤ يذمرتلا هجرحأ )١(
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 :لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةضايرافباتك
POET ETT FT TT 

 ظلما  RERE VSS Oفح فم ق اا

 “«اهمضقیف هيف يف هدي عضی یقح «مویلا

 :لاق ‹يعازوألا نع

 هماثآ هدعب یقبیو اموی همارحو هلح بهذي لاملا

 همالکو هماعط بیيطي قح ههملإل قتمبب يقتلا سيل

 ريناندلا :يبأ يل لاق :لاق «نالجع نب طيمش نب هللا ديبع نع ٦-

 .رانلا ىلإ نوداقي اهب نيقفانملا ةمزأ مهاردلاو

 وبأ رمف شيرق نم رفن يف تنك :لاق «سيق نب فنحألا نع -۷

 نم جرخي مهئافقأ لبق نم يكب ٠ نيزانكلا رشب :لوقي وهو 4ظ رذ aT (.. OT ا

 :تلقف .دعقف یحنت مث «مهروهظ نم جرخب مهبونج نم يک و «مههابح
 تلق ام :لاق ؟لوقت كعمأ ءيش ام :تلقف «رذ وبأ اذه :اولاق ؟اذه نم

 مويلا هذح :لاق ؟ءاطعلا اذه ىف لوقت ام :تلق .مهيبن نم هوعم” اعيش الإ

 ."هعدف كنيدل ناك اذإف «ةعنم هيف نإف

 [سيق نب فنحألا انثدح :لاق] «يلهابلا ديزي نب هللا دبع نع -۸

 ؟تنأ نم E انأ اذإف ةنيدملاب تنك :لاق

 ءانابعث :اعاجش .ظفلا ين يلق فالتعا عم .ه ۰۸/۲ يزاخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۱)
 .هنانسأ فارطأب اهرسكي :اهمضقيف «هعسلي :هسهني

 .نيرخدملا :نيزانكلا (9)
 .ریاغم ظفلب ۲ يراعبا هجرخا امک 1۸۹/۲ ملسم هحجرحآ «حیخص ثیدح (۳)
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 :لاق ؟كنع سانلا رفي ام :تلقف .ٍلَ هللا لوسر بحاص رذ وبأ انأ لاق

 نإ :تلقف .ٍل هللا لوسر مهاهني ناك يذلا زونكلا نع مهاهنأ ينإ

 اما :لاق ؟ائيش اهنم انيلع فاخت لهف «تغلبو مويلا تعفترا دق انتايطعأ

 مكنيد نامنأ تناك اذإف «مکنید نانا نوکت نأ كشوي نکلو ءالف مويلا

 ھاي و مه وعدف

 ينزجعي نلف مدآ نبا ينزجعأ نإ :سيلبإ لاق :لاق دهام نع 4 ۰

 نع هعنم وأ «هقح ريغ يف هقافنإف «هقح ريغب لام ذحأ :لاصح ٹال يف

 .ةهح

 د وو ر ڪر

 ءم مهيَمْسأل ةقيرطلآ ىلع أوما وأو و :هظ ارمع نع ٠“

 لامل ناک ثیح و «لاملا ناك ءاملا ناك ثټیح :لاق [٦١:نحلإ] 4 اًقَدَغ

 .ةنتفلا تناك

 نم لاملا اذه ذحأي نأ مهدحأ ءاش ول هللاو :لاق «نسحلا نع - ٤١

 هنوذحأتف ء«لاملا اذه نم مكبيصن نوتأت الأ :مه لاقيف «هذحأ هلح

 .!انبولقل اداسف نوكي نأ ىشخن انإ :نولوقیف ؟الالح

 هللا نإر :ب هللا لوسر لاق :لاق هلت ظ دوعسم نب هللا دبع نع £

 الو «بحي ال نمو بحي نم ايندلا يطعي كك هللا نإو مكقازرأ مكنيب مسق ك

 :لاقو ٦۷/٤ مكاحلاو ۲۷/١ دمحأو ۲ فنصملا يف ةببش يبأ نبا هجرحأ )١(

 حيحص :يهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا خيحص كيدح
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 لاملا حالصإ ةلاسر قاخلا بيوت صننلا ةر بلك

ROR 

 يسفن يذلاو ءهبحأ دقف نيدلا ك هللا هاطعأ نمف «بحي نم الإ نيدلا يطعي

 هراج نمای تح دبع نمؤي الو «هناسلو هبلق ملسي قح دبع ملسي ال هدیب
 دبع بسکی الو ؛همشغو هملظ» :لاق ؟هقئاوب امو !هللا يب اي :انلق «هقئاوب

 الو «هنم لبقیف ءيشب هنم قدصتي الو هيف هل كرابيف هنم قفنيف مارح نم الام

 ءيسلاب ءيسلا وح ال كي هللا نإ ءرانلا ىلإ هداز ناک الإ هرهظ فلخ هکر تی

 ىَحمُي نكلو «ثيبخلا وحي ال ثيبخلا نإو «نسحلاب ءيسلا وحمي نكلو
 .'«بیطلاب

 )١( دئاوزلا عمحج يق وهو «فيعض هدانسإ :دنسملا ىلع هقيلعت يف ركاش خيشلا لاق ٥٣/١

 دمحأ هاور :لاقو ١/ ۳۸۷هوحن ركذو .تاقث مهرثكأو «روتسم مهضعب هدانسإ لاحرو

 .مهفرعأ م نم هيفو ۳۲۹۲/۰ رازبلا هاور :لاقو ۰ وغم نیا غ اش هاتم

 رادب ةظوفحلا «دئاوزلا عمحج نم لصألا ةخسن يف هطخب كلذ ىلع رجح نبا ظفاحلا قلعو

 يق يرذنملا لاق .رجح نب حابصلا نم ةفآلاو «فورعم مهلك :لاق «ةيرصلا بتكلا
 بيغرتلا  :۳٤۷/۲دقو دمحم نب حابصلا نع قاحسإ نب نابأ قيرط نم هريغو دمحأ هاور

 مكاحلا هجرحأ .هقئاوب هراج نمأي هلوق ىلإ ثيدحلا :تلق .ملعأ هللاو مهضعب اهنسح

 ٤ .حيحص :يبهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 لالا معن» :لاب هللا لوسر لاق :لاق ہی د صاعلا نب ورمع نع - ۳

 . اصلا ءرملل اصلا

 :ل هللا لوسر لاق :لاق ظ همع نع بيبح نب هللا دبع نع ٤-

 ا یا ن ور کوڈ ین نا اسما ت ٹا یت ی ا یب

 .«معنلا نم

aSايندلا لهأ رخف» :إب يبلا لاق  

 هححصو ۲۹۹ بدألا يف يراخبلاو ۱۹۷/٤ دمحأ هاور ۷١/۸: حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 يف يناربطلاو دمحأ هجرحأ :يقارعلا لاقو ٠٠۷/۲. مكاحلاو 1/۸ نابح نباو ةناوع وبأ
 .حيحص دنسب ۲۹۲/۳ طسوأالاو ریبکلا

 هرقأو ۳/۲ مكاحلا هححصو ۷۲٤/۲ ةجام نباو ۲۷۲/۰ دمحا هجرحأ « حیحص كیدح (۲)

 هعنعو هقح ريغ نم هعمجب هکله یوقت ریغب ينغلاف :ىقتا نل ینغلاب سأب ال .يهذلا هيلع

 دمحم لاق ريخلا ءاجو سأبلا بهذ دقف ىوقت هبحاص عم ناك اذإف «هقح ريغ يف هعيضيو

 نحتما نم سيلو اقداص هدحوف هنحتما هنأل نيترم هرحأ هللا هاتآ ىقتا اذإ ينغلا :بعك نبا

 ةدابعلا ىلع نوع ندبلا ةحص نإف :ىنغلا نم ريخ ىقتا نمل ةحصلاو .نحتمي ال نمك
 عب ةحصلاو ةدابلا مقي هب ىلععأ يذلا رمعلاو «زحاع ميقسلاو «دودمم لام ةحصلاف

 نم اهبيط نأل :معنلا نم سفنلا بيطو .تيم اك زجاعلاو زجعلا عم ىنغلا نم ريح رقفلا

 تحاترا بلقلا رانتسا اذإف ءردصلا ىلع قرشأ يذلا دراولا رونلا وهو «نيقيلا حور

 رئاسلاف اهيف كبترم بلقلاو ءةملظ يف اهتاوهشل اهنإف كنضلاو قيضلاو ةملظلا نم سفنلا

 «همسحج بعتيو «هشيع دكنتيو «هردص قيضيو «ريسلا ىلع دتشي ةملظ يف هبولطم ىلإ
 حاترا ؛ةرسعلا تلازو فواخملا تبهذو «قيرطلا هل حضوو «حبصلا هل ءاضأ اذإف
 .ميعن يف تراصو سفنلا تنأمطاو «بلقلا
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
a TN TTT TT A Ta ET O Ta TO 

 ا م ته م م ا م ت ا ا س م ق ت ر ا م ر ا دا فل

 .«لاملا اذه هيلإ نوبهذي يذلا

 بسحلا» :إب هللا لوسر لاق :لاق هه بدنحج نب ةرمس نع -
 . (ىوقتلا مركلاو ءلامل

 ‹ةقدصلا ىلع هه رمع ينلمعتسا :لاق «يدعاسلا نبا نع -۷

 يرجأف كك هلل تلمع اغنإ :تلقف «ةلامعب يل رمأ اهلمع نم تغرف املف

 هللا لوسر دهع ىلع تلمع دق ينإف تيطعأ ام ذحخ :لاق .كبك هللا ىلع

 ايش تيطعأ اذإ» :يب هللا لوسر يل لاقف «كلوق لثم تلقف «ينلمعف

 .”(قدصتو لكف لاست نأ ريغ نم

 وهو رطخي لجر هيدي نيبو هڪ رمع جرح :لاق «ةلضف نع -۸
 نإ :لاق مث هيلع فقوف [“اهادكف اهيدك ةكم ءاحطب نبا انأ] :لوقي

 نكي نإو «ةءورم كلف قلح كل نكي نإو «مرك كلف [نيد] كل نكي

 ٠ .ءاوس رمحلاو تنأف الإو «فرش كلف لام كل

 ۱۷۷/۲ مکاحلاو ٤۷٤/۲ نابح نبا هححصو ٦٤/٦ يئاسنلاو ٠٠٠۴/١ دمحأ هجرحأ (۱)

 .هياع فقأ ل فنصملا ظفلو ......لهأ باسحأ نإ :ظفلب نكلو .يمهذلا هيلع هرقأو

 هيلع هرقأو ٠۷۷/۲ مكاحجلاو وه هححصو ۳۹٠/١ يذمرتلاو ٠١/٠ دمحأ هجرحأ (۲)

 :يهذلا

 يف ليلق فالتحا عم كلذك ه۲/٦۳ يراحخبلاو ۷۲۳/۲ ملسم هحرحأ «حيحص ثيدخ .(۳)

 ىلع رختفي نأ ديري قتعملاو «ةكمب ايلعلا ةيناثلا ءادكو «ةكم لفسأب عضوم ريغصتلاب يدك )٤(

 .اهلفسأو ةكم ىلعأب نم
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 لاملا حالصإ ةلاسر ٠ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

ETT TTDI TTT TET TEE ETA O A TTT GT ۲۹ د دخ تس ا د م د د ت 

 شيعت كنأک كايندل ثرحا :لاق بط 5 رمع نب هلا دبع نع -۹

 .ادغ تومت كنأك كترخآل لمعاو «ءادبآ

 مكر يخ سيل» :يب هللا لوسر لاق :لاق هلت ظ كلام نب سنأ نع ٠-

 لک ناف ءامهنم لاني یتح «هایندل هترخآ كرت نم الو «هترخآل هایند كرت نم
 *(سانلا ىلع الك اونوكت الو «ىرخألا ىلإ ةغلبم امهنم ةدحاو

 مكايإ :هينبل لاق يرقنملا مصاع نب سيق نأ ؛نسحلا نع ۵١-

 «هبسك هكر ت الإ سانلا لأسي م اءرما نإ ءرملا بسك رحآ اهنإف ؛ةلأسملاو

 .ميئللا نع هب ىتغَتسْيو «يركلل ةهبنم هنإف «هوحلصتساف لامل اب مكيلعو

 ناکو «هئاسن نم راد امنيا هعم رودت موی لک يت ديرث نم ةنفح ةدابع نب

 ىلع هب نيعتسأ الام ينقزرا مهللا :لاق «ةبوتكم ةالص نم فرصنا اذإ

 . لاما الإ لاعف [حلصي] ال هنإف «لاعف

 نباو ۲۲٠/١ خیراتلا يف بيطخلاو ٠١۹/۳ سودرفلا يف يمليدلا هحرحأ ءادج فيعض هدانسإ (۱)
1 

 ٠۹۷/۲. خیراتلا یف يناهبصألاو ۱۹۷/۱۰ خیراتلا یف رکاسع نباو ۲۸٥/۷ لماکلا یف يدع

 ركب وبأو ۳۸٠/۲ دهزلا يق دانهو ۳۳۲/١ فنصملا يف قازرلا دبع هجرحخأ «لسرم ثيدح (۲)

 يأ نع الوصوم ءاجو ۲٠١/۲۰ خیراتلا یف رکاسع نباو ۲ مقر هدئاوف يث يعفاشلا

 «دعس نب لهس نعو .كورتم يدقاولا هيف نكلو ١١١/۸ تاقبطلا يف دعس نبا دنع ةريره

 نب نميهملا دبع هيفو ۲۸۲/٤: عمحجملا يف يمثيملا لاق ٠۲۲/١ ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ

 ةنفج يف زاثآ ةدع ١٠١/۸ دعس نبا جرحخأ دقو .فيعض وهو دعس نب لهس نب سابع

 .ةملس مأو ىي نب ورمعو ةيزغ نب ةرامع نع ةدابع نب دعس
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
SES GESTS ISIE کک م د ع م تقی E DDE E 

 ءادمح يل به مهللا :وعدي ناك هنأ ؛هظ ةدابع نب دعس نع -۳

 ينحلصت ال مهللا لام الإ لاعف ال ءلاعفب الإ دجم ال ءادحم يل بهو

 .!هيلع حلصأ الو «ليلقلاب

 لاملا عمج ديري ال نميف ريح ال :لاق «بيسملا نب ديعس نع ٤-

 .هقح هنم يطعیو «همر هب لصیو «سانلا نع ههجو هب فکی «هلح نم

 لاملا ظفح بحبي نأ لقاعلل يغبني :لاق «بيسملا نب ديعس نع ٠-

 لصيو «هسفن مركيو «ههجو هب فكي «ةءورملا نم هنإف «كاسمإ ريغ يف
 .ههر هنم

 ينعأ مهللا :لوقي ليئارسإ ينب يف دباع ناك :لاق طيش نع ٥٩-

 .!یوقتب يترخآ یلعو «ایندب ينيد ىلع

 .ىنغلا نيدلا ىلع نوعلا معن :لاق ءرذنملا نب دمحم نع -۷

 .نيدلا ىلع نوع ةشيعملا ضعب :لاق «لوحكم نع -۸

 يف اندهز مهللا :مهئاعد نم ناك :لاق «يروثلا نايفس نع -۹

 .!اهيف انبغرتف انع 'اهورزت الو «اهنم انيلع عسوو ءايندلا

 ىلع هل باطخلا نب رمع بطح :لاق «ديعس نب لالب نع ٠-
 «ةولح ةرضح هنإف ؛لاملا اذه اوحلصأ !برعلا رشاعم اي :لاقف «هربنم

 انع اهضبقتو اهفرصت ال يأ )١(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفتلا ةضایر بانک

 لاق .بيجنلا رجالا وأ رجافلا ريمألا ىلإ ريصي نأ كشوي لاملا اذه نإو

 .رومألا يف رهاملا :لوقي :ايندلا يبأ نب ركب وبأ

 نكي م ام ريخج سانلا لازي ال :لاق «ليبحرش نب رمع نع -۱

 .اوؤاش ام الإ اعيش قحا نم مه نوری ال ءارمأ مهیلع

 «لاملا رثكف رمع نمز ناك امل :لاق دمحم نب مساقلا نع - ۲

 .مكر غل ةلصو «مکل احالص اهيف ناف ؛مکشیاعم اوحلصأ !سانلا

 لامجلاب مكيلع :ههط رمع لاق :لاق ءدايز نب ءالعلا نع -۳

 .يلابأ ام مكدحأ لوقو مكايإو ءلاملا حالصتساو

 اي :4لط باطخلا نب رمعل لاق هنأ ؛ىزعلا دبع نب بطيوح نع ٤-

 ءءاطعلا ىلع نولكتي «مهتكلهأف ءاطعلا يق برعلل تضرف !نينمؤملا ريما

 .!؟ءاطعلا مهمرحي نم :لاق .مهيهليو «ةراجتلا نوعديو

 ؟كؤاطع مك :هظ رمع يل لاق :لاق «يدزألا نايبظ يأ نع ٥-

 ؛ةعينص وأ «ثرحلا لدعل “"ءايباس ذختاف :لاق .ةئامسمخو نافل :تلق

 .مكنوعن شيرق نم ءارمأ مكيلع قايس هناف

 للا :لاق «نايبظ يبأ نع :ظفلب بدألا يف يراخبلا صنلا جرحأو «جاتنلا :ءايباسلا )١(

 ابأ اي :هل لاق «ةئامسمخو نافلأ :تلق ؟كؤاطع مك !نايبظ ابأ اي :باطخلا نب رمع

 .الام مهعم ءاطعلا دعي ال شيرق ةملغ مكيلت نأ لبق نم ءايباسلاو ثرحلا نم ذنتا !نايبظ
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a REE Sr T E 

 ر فاه س ل ها تهم ب 2ه مم هم ا م هم

 راسيلا نوعلا معن :لثلا دواد لاق :لاق «ىزبأ نبا نع ٠ ٦-

 4 .نيدلا ىلع -ىنغلا وأ-

 ريناند كرت هنأ ؛بيسملا نب ديعلس نع ديعس نب ىح نع -۷

 نوصأل الإ اهعمجأ م ينأ ملعت كنإ مهللا :لاق «ةافولا هترضح املف «ةريثك

 ال «ينيد اهب يضقأو «يهحو اهب فكأو «يمر اهب لصأو «ينيد اهب

 هب يضقيو «ههر هب لصيو «ههحو هب فكيل لاملا عمجب ال نميف ريح

 .هنید هب لوصیو «هنید

 ام يلابت ال امهتظفح .اذإ ناتاصح :لاق «ناوفص نب دلاخ نع -۸

 .كشاعمل كمهردو «كداعمل كنيد :امهدعب تعنص

 .ءالؤه انب لدنمت هذه الول :لاق «كلذ يف هل

 نرق يف هلعجي نا ردقف ءيش هعم ناک نم :لاق «نايفس نع -۰

 ام لوأ ناك «سانلا ىلإ هيف لحرلا جاتحا اذإ نامز اذه نإف «لعفيلف روث

 .هنید لذیي

 :لاقي ناك :لاق «شيرق نم خيش نع هللا دبع نب دمحأ نع -۱

 هسفنل ماوق ال ام داج دق هنأ كلذو ‹«هسفنب داج دقف هسفنل هلام. داج نم

 .انلذو انرقتحال :انب لدن (۱)
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 قلخلا بيذوتو سفنلا ةضاير باتک

 .ك هللا ءامعن فيطل نم ؛لخم ريغ يف لاملل ظفحلا :لاقي ناكو «هب الإ

 نم موق ىشم :لاق «شیرق نم خیش نع هللا دبع نب دمحأ نع -۲
 لحر يف هوملكف «هللا ديبع نب .ةحلط' نب ىسوم نب نارمع ىلإ ةنيدملا لهأ

 رذع سلف نم لك امو ءانلاومأ لوضف لعت اقوقح انيلع نإ :لاقف «سلفأ

 :لاقو «هریج ىلع

 هقماوت قيدص وأ يرق ةعينص هءاطع كيلع بجوي مم لاما اذإ

 هقئاقح الإ لاملا كذلتفي ملف ةوقو مزح عنملا ضعبو تعنم

 يف ةرحآلاو ايندلا ريخ تدحو :لاق «يدسألا حلاص يأ نع ٣-

 :روجفلاو رقفلا يف ةرحألاو ايندلا رشو ءغلاو ىقتلا

 اکا :بارعألا تلاق لاق ءيارعألا نب هلل دبع يأ نع 4

 . "”یرقي فیض وأ «”یقری مد وا «ینبی تیب :ثالث يف الإ لبإل

 «ةعركلا رهم اهنإف ؛لبإلا اومركأ :لاق «يفيص نب مثكأ نع -
 .ربلا ى نفسو «مدلا ا وقرو

 كحلصي ام كبلط ايندلا كبح نم سيل :لاق «نسحلا نع ١-

 .اهك رت كنع اهدسي ةحجاحلا كرت [اهيف كدهز نمو اهيف]

 .هتید یدؤت مد :یقرب مد (۱)

 .مدلا ءوقر ةيدلا :لاقيو «هنكسيل مدلا ىلع عضوي ام :ءوقر )(
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 .نمؤملا حالس نامزلا اذه يف لالا :لاق «يروثلا نايفس نع -۷

 «مدآ مهاردلاو ريناندلا برض نم لوا :لاق «بعک نع -۸

 نع هبنم نب بهو تلأس :لاق ‹قیفر يأ ةنفام نب سادرم نع -۹

 شياعمل امهعضو كك نيملاعلا بر نم ميتاوح :لاقف ؟مهاردلاو ريناندلا

 تيضق نيملاعلا بر متاخب تبهذ امنيأ «لكؤت ال ضرألا يف مدآ ينب

 .كتحجاح

 نزو عضو نم لوأ :لاق «هيبأ نع ةنييع نب نايفس نع ٠۰-

 نيح ةناحرم نبا فويزلا برض نم لوأ :لاق «ةريغم نع ١-

 .مهيطعي ناكو هل نوضرعتي بارعألا ناك «ةرصبلا نم بره

 ال نامز سانلا ىلع يتأي :لاق 4ل بركي دعم نب مادقملا نع -۲

 .مهردلاو رانيدلا الإ هيف عفني

 هل مع نبا نيبو نوع نبا نيب عقو :لاق «ميکح نب لحنملا نع ٣۳-
 :نوع نبا هل لاقف «مهردلا بحتل كنإو كنإ :همع نبا هل لاقف «مالك

 .ينعفنتل اهنإ

 .ليقاثم ةعبس دوصقملا :ةعبس )١(
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 .ملا بهذي مهاردلا دقن :لاق «نيريس نب دمحم نع ٤-

 مويلا امأو «نمؤملل لالا هركن انك :لاق «يروثلا نايفس نع ٥-

 .نمؤملل لاملا «سرتلا معنف

 ءاملعلا :ءامكحلا ضعبل ليق :لاق «نمحرلا دبع نب نسحلا نع -
 باوبأب ءاملعلا لاب امف :هل ليقف ءءاملعلا :لاقف ؟ءاينغألا ما لضفأ

 ةعفنع] ءاملعلا ةفرعمل :لاق !؟ءاملعلا باوبأب ءاينغألا نم رثكأ ءاينغألا

 .ملعلا لضفب ءاينغألا لهجو ]لاا

 ةلغ :لاق [۲٠:رثس] 4 ج اَدودَمَم الام ل ُتلَعَجَو :ءاطع نع -۷

 نأ تددو :رذنملا نب نيضح لاق :لاق «يبارعألا نبا نع -۸۸

 :لاق ؟كلذ نم دیرت امف :هل ليقف «ءيشب هنم عفتنأ ابهذ دحأ لثم يدنع

 .هيلع ينمدخي يدنع نم ةرثكل

 .ةنىس توق رحدا يبلا نأ ؛ هل باطخلا نب رمع نع ۹

 ليقف «ماعط نم اقسو هب و ناملس ی رت رتشا :لاق «ةبتع يبأ نيا نع 4

 تاما اهتوف تززخا ازل سففا :لاقق !؟مامط نم اقسو يرن ر :هل

 هریو مالالا

 . ۱۳۷۹/۲۳ ملسمو ۲۰٤۸/٩ يراخبلا هج رح « حیحص ثیدح (۱)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضادر بانك

 كلام ىرتشا :لاق «ةرصبلا لهأ نم لحر نع كرابملا نبا نع -۲

 اذه :لاق ؟اذه ام !یج ابا ای :هل ليقف «رثکأ هنأک ارمتو اقیوس رانید نبا

 .ةالصو موص

 نا احلل لغ ناک :لاق ءا دییع نی دحل لوب نع

a. 

 عمتحا :لاق ؟كنزحأ يذلا ام :هل تلاقف -نیرح وهو- هحاوزأ ضعب

 هموق ىلإ لسرأف .مهنيب همسقاف كموق ىلإ لسرأف :تلاق .لام يدنع

 .فلأ ةئامعبرأ :لاق ؟ذئمؤي مسق مك :نزاخلا تلأسف «مهيف همسقف

 مسق :تلاق -ةحلط ةًأرما تناکو- فوع تنب یدعس نع ٩-

 نيب هل تعمج نأ حاورلا نع هسبح مث «مهرد فلأ ةئام موي يف ةحلط

 هطسو تحرحأ مث هتعطقف «طسولا '”قرحتم تم ناك «هبو يفرط

 .هتقفلو

 هنم لصأ !لاملا اذبح اي :لاق هی  فوع نب نمحرلا دبع نع ۹٦-

 .يڪ يبر ىلا برقتأو «يمحر

 هيلع الف هللا هقزر نم :برعلا ضعب لاق :لاق «رفعحج يبأ نع -۷

 .قزمم :قرحتم )١(

 ضعب ىلإ هضعب تمض :هتقفل (۲)
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 .رثكم حیبق نمو «مدعم ليج نم مکف «الامح قزري ال نا

 ةلصو «فورعملا عئانص هيف لاملا نإ :لاق هلظ ريبزثلا نع -۸

 كلذ عم هيفو «قلخلا نسح ىلع نوعو ل هلا لیس یف ةقفنلاو «محرل

 .اهتذلو ايندلا فرش

 يل رتشا :هلظ ريبزلا يل لاق :لاق هلظ ريبزلا نب هللا دبع نع -۹

 نإو :لاقف !؟ةرشع :تلقف «فالآ ةرشع غلب نإو ةريحلاب نالف ينب حرس

 «هرتشاف افلأ نيثالث غلب نإو :لاق !هللا ناحبس :تلقف ءافلأ نيرشع غلب
 الإ اذه ام :تلقف ءاهبصغأ ةبصغ نم يلإ بحأ يلام يطعأ نأل هللاو ينإ

 الإ ةرحآلا كردت ام «سأب ايندلاب ام هللاو هنإ :لاقف !مهرخفو سانلا رثاكت

 لك هللا ىلإ برقتي اهيفو «فورعملا لعفيو «محرلا لصوي اهيف ءايندلاب
 هللا ةيصعم يف اوعقتف كباحصأو تنأ بهذت نأ كايإف «ةحلاصلا لامعاألاب

 .ايندلل بنذ الو !ايندلا هللا حبق :نولوقت ر مث ناک

 ايندلا ةيطملا معن» :لاق ب يبلا نأ ؛لاله يأ نب دیعس نع - ۰

 ق رخآلا مكغلبت [اهولحتراف]

 :-تولا دنع لاق ءهیآ نع مصاح نب سیق نب میکح نع ا ۱

 ۲/1 ةيلحلا يق هجرحأو اعوفرم ظفللا اذهب هدجأ لو فيعض هدانسإو لسرم ثيدح (1)

 ٠۸۷/۲ دنسلا يف يشاشلاو ٠١/١ سودرفلا»يق يمليدلا جرحأو «نسحلا لوق نم
 ةيطم معنف ايندلا اوبست ال :هعفر دوعسم نبا ثنيدح نم ٥٦۸ ءاعدلا ف يناربطلاو

 لماكلا رظنا فيعض ثيدح وهو .رالا نم وجني اهبو ءةنبا هغلبت اهيلع يه «نمؤملا
 : .اهريغو ةبادلاك :ةيطملا ٠ ۹/۱ ءافعضلا يف
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 لاملا حالصإ ةئاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 .ميئللا نع هب نغتسيو ميركلل ةهبنم هنإف «لاملا عانطصاب مكيلع !ينب اي

 .ڳک هبر قلخ نع هب ينغتسيو «همحر لصيو «هتنامأ هنع يدؤيل

 ناوحإ ال نمل ةايح ال :لاق «يعالكلا فرطم نب سابع نع -۳

 .هل لام ال نمل ناوحإ الو «هل

 :هلوق «ريرضلا رشب دشنأ - ٤ ١٠١

 يضرع هب نوصأ لام نم يل امو يدتغأو حورأ ينأ انزح ىفك

 يضرب الو قيدصلا يفكي ال كلذو ابحر. اقيدص ىقلأ ام رثكأو

 اهيفو نوموصي اهيف ءايندلا رادلا معن :لاق بط يلع نع ٠-

 .نولصي

 الحر هل بلاط يبأ نب يلع عم“ :لاق «ءارفع نب ذاعم نع ٠٦-

 مهف نمل ةيفاع رادو ءاهقدص نمل قدص رادل اهنا :لاقف «ايندلا بسي

 ىلصمو «هيحو طبهمو هللا ءابحأ دجسم «اهنم دوزت نمل ینغ رادو «اهنع

 .ةنحجلا اهيف اوحبرو «ةمحرلا اهيف اوبستكا « هئايلوأ رجتمو «هتكئالم

 ٠ .ةيلهاجلا يق كوبأ اهينعدوتسا هذه :لاقف «رانيد

 يف ميمت ونب تعمتحاو دراطع نب ديبل لاق- :لاق «ةناوع نع -۸

 ءاقرو نب هللا دبع ىلإ اولسرأ :ديبل لاق -اهومهح تالامح يف هدجسم
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 لاملا حالصإ ةئاسر قلخلا بيذوقو سفتلا ةضابر باتک

 نب ديبل لاق «ىضم م اهلمتحا تح سلجم ملف «ءاجف «هيلإ اولسرأف

 .ةدحلا ةءورملا ىلع نوعلا معن :دراطع

 . يلع نوع دوحجوملا :لاق «شیرق نم لحجر نع ۹

 ءاهنم نمهحرلا دبع ةأرما تحلوص :لاق «میهاربإ نب ! اص نع -۰

 .افلأ نينامتب نمثلا

 ىلع كك هللا لسرأ» :لاق ي يبلا نع هل ةريره يأ نع-١١

 !بويأ اي :يدونف «هبوث يف [اهضبقي رثني] لعجف «بهذ نم دارج لجر بويأ

 .'”«كلضف نع ينغتسي نمو !بر :لاق ؟كانيطعأ ام كفكي ملأ

 مهللا» :لوقي لي هللا لوسر ناك :لاق ههظ ةريره يبأ نع - ١

 .(يلقنم اهيلإ يتلا ترخآ يل حلصأو «يشاعم اهيف يتلا يايند يل حلصأ

 ۱۲٤١/۳. ٠ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۱)

 . ٤۰۸۷/٤ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةمضاير بانك
BESET SEH FTES TT ESO TT TTT 

RONG = i د م ن ت ج م اخ حا حا م ةا لم دن ت م ن تم 

 لالا حالصإ باب

 نع ىهنی ل هللا لوسر تعم :لاق هک د ةبعش نب ةريغملا نع -۳

 نعو ‹لاقو لیق نعو ‹تاهو عنم نعو ‹تاهمألا قوقع نعو ‹تانبلا داو»

 .(لاملا ةعاضإ نعو «لاؤسلا ةرثك

 يهن نع ريبح نب ديعس لحجر لاس :لاق «ةقوس نب دمحم نع ٤-

 اميف هقفنتف الالح اقزر هللا كقزري نأ وه :لاق ءلاملا ةعاضإ نع يب يبلا

 .كيلع هللا مرح

 ريغ يف قافنإلا :لاق «فرسلا نع لئس ادمحم نأ ؛ماشه نع ٥-

 .قح 0

 هنا ؛يي٤ يبلا نع يوري لحر نع يالها بعک نب دمحم نع ٣-
 ‹نيدلا حالصإ :لاق (؟مکیف ةءورملا ام !فيقث اخأ اي» :فيقث نم لحرل لاق

 هللا تاولص لاقف .محرلا ةلصو «سفنلا ءاخسو «ةشيعملا حالصإو

 “۲ایف وه كلذك» :هیلع همالسو

 ةءورملا نودعت ام : فنحألل ةيواعم لاق :لاق «ىعشلا نع -۷

 ٠۳١٤١١۱/۳ ملسمو ۸٤۸/۲ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۱)
 :ظفلب رباح قيرط نم راجنلا نسپا هجرحأو ظفللا اذهب هكحجأ مو ‹فيعض هدانسإ (۲)

 ۸۷٦۳. :مقر ۷۸۸/۳ لامعلا رنک رظنا .حالصإلاو فاصنإلا
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 ةيواعم لسرأف «لاملا حالصإو «نيدلاولا ربو «نيدلا يق هقفتلا :لاق ؟مكيف

 .كمع نم عما :لاقف «دیزی ی

 :لاقف «ةءورملا نع لقس هنآ ؛ هل صاعلا نب ورمع نع -۸

 .هلال عنطصيو «هراد يق لبقي نأو «هناوخإ لحرلا مركي نأ :ةءورملا

 نم الحر هڪ د ةيواعم لأس :لاق «هيبأ نع يعمضألا نع -۹

 .ةشيعملا حالصإو كاك هللا ىوقت :لاق ؟ةءورملا ام :فيقث

 ةريره وبأ لئس :لاق «مرم يبأ نب هللا دبع نب ركب يأ نع ٠-

 ةينفأ يف ءاشعلاو ءادغلاو «سلحلا يف توبثلا :لاقف ؟يه ام ةءورملا نع هڪ

 ( .لاملا حالصإو «تويبا

 :لاق ةنييع نب نايفس وحأ ينثدح حڂلاص نب نمحرلا دبع نع -۱

 ىلإ ببحتلاو «فتكلا نيلو «لاملا حالصإ :ةءورملا :4لط 5 ةيواعمل لجر لاق

 سانا

 بلط نم لضفأ «كایدي یف لام ح الصإ :لاق اظ ةيواعم نع - ۲

 .ريثكلا نم يلإ بحأ «فافكلا عم ريبدتلا نسحو «سانلا يديأ نم .لضفلا

 مكلاومأ اوحلصأ !سانلا اهيأ :لاق هظ باطخلا نب رمع نع - ۲

 , قرح يف راثکإ نم ريخ ‹«قفر ي الالقإ ناف ك هللا مکفزر يت

 .لهجو قم ©(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
TT TIT TNT TT OO OTT GEE 

  E eم م م اخ ما  ORم ف د ق م ف م مم م

 نب رمع لماع ناك يذلا لحرلا- ينيدملا ديزي يبأ نع ٤-

 نم ماعط انيلع مدقو ها د باطخلا نب رمع انيلع مدق :لاق -هبلط باطخلا

 اماعط ىأرف هل رمع ىتأف ءرفسلا نم تويبلا هانلخدأف «رحبلا يق رصم

 «هبوث يف هلعجيف «فحزيو هديب هعمجي هط رمع لعجف «قيرطلا يف اروثنم
 .اذه لثم نوعنصت مكارأ ال :لاقو

 حالحلا نب ةحيحأ لحد :لاق «سبع يبا نب ب ديجبا دبع نع ٥-_-

 «نهتاجاح هب نلزنأو «ميلس ينب نم ةوسن هب طبهف «ءاروزلا هتقيدح
 ةرمت ىلإ رظن ذإ «هتقيدح يف يشحي وه انيبف «ناحدف ءاولخدا :لاقف
 عمج ىتح «كلذك رمتلا طقلي لعجف ءاهذخأف ىرحأ ىلإ مث ءاهذحأف

 دعب ريخ هدنع نكل ام !؟عنصي ام ىلإ نيرت الأ :نهنم ةأرما تلاقف «تارمت

 ىلإ دوذلاو «رمت ةرمتلا ىلإ ةرمتلا :لاقف ءاهطوق عمسف «نعحراف ءاذه
 :لوقي ًأشنأو ءالثم بهذف «لبإ دوذلا

 لام وذ ناوحإإلا ىلإ بيبحلا نإ اهرمعأ ءاروزلا ىلع لازأ نلو

 لاح الو مع الو مع نبا نم بشن وذ كررغي الو تم وأ نغتسا
 :سابع ريغ يندازو :هللا دبع لاق

 يلاوملاب لاملا نإ تشع ام كاذب تكلم يذلا حالصإك كسفن تيلوو

 اولازت نل مكنإف «مكلاومأ يف هللا اوقتا :لاق «ةحيحأ نع ١-

 .نونغتسم مکنُأ نوملعی اوماد ام مکتریشع یلع ءامرک
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 لاملا حالصإ ةلاشر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضاير باتک

OESTRONE SESS RO OE و 

£ £ 

 قوسب هلظ نايفس ابأ تير :لاق «هيبأ نع ةميمت يبأ نع -۷

 دوذلا :لاقو «هذحأي نأ بأف «نيتبح صقنف هن نزوف ءالمح عاب ظاکع

 .لبإ دوذلا ىلإ

 :هل ليقف «ةنيدملاب لحر عطق :لاق ءءامسأ نب ةيريوج نع -۸

 ماقف «هتحجاح هل ركذف «دجسملا يف وهو هاتأف «مازح نب ميكحب كيلع

 يءاسك يف ةحورطم ةقرخ وأ ءءاسك ةعطقب رمف «هلهأ ىلإ قلطناف «هعم
 دنع ىرأ امو :هسفن يف لجرلا لاقف «هديب اهقلعت مث اهضفتف هديب اهذحأف

 ةلجأ -نولمعي- نوجلاعي هل اناملغ ىأر «هزراد لحد املف !؟اريح اذه

 رمأ مث «نوجلاعت ام ضعب يف هذهب اونيعتسا :لاقف «مهيلإ اهب ىمرف «لبإلا

 .-اداز ركذ هبسحأو- ةبقح ةبتقم ةلحارب هل

 نب دعس نب سيق اوتأ اموق نأ ينغلبو :ايندلا يبأ نبا لاق -۹

 لك زيو «فشحلاو رمتلا طقتلي هل طئاح يف هوأرف «ةلاح هولأسف «ةدابع

 ‹مهتجاح ىضقف «هوملك مث «ريح اذه دنع ام :اولاقف «ةدح ىلع دحاو

 يذلا اذه نم مكيطعأ اغإ :لاقف ؟!لوألا كلعف نم اذه دعبأ ام :اولاقف

 ٠ .عمأ

 اذاف ءاطئاح يلع نب دمحم ىلع لد الجر نأ ينغلبو :لاق-٠
 ‹عضوم ىلإ عضوم نم هلخن يف ءاملا لوحي ""ةاحسملا هديبو رزتۇم وه

E )۱(سأفلا لثم رفحلا ةلآ . 
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 نم نمؤملل دب ال هنإ :لاق ؟اذه كيفكي نم كدنع امأ :تلقف :لاق

 .فورعملاب سانلل ةرشاعمو ‹«هتشيعم يف ريبدتو ‹هنيد يف هقف :ثالث

 نب ماشه الماع نأ ؛ يبارعأ ينربحأ :لاق «يعمصألا نع ١-

 ضرأ يف "ةرارح انيع كل تجرختسا ينإ :هيلإ بتك «كلملا دبع

 تمهفو كباتك ىنغلب ؛دعب امأ :هيلإ بتكو «ةرافلا فنأ رحفي «ةراوح

 اهرضحو «لخنلا اهيف سرغاف ءاملا اهيف الع ضرأ ىلإ رظناف «تبتك ام

 ‹«لقبلل ىقبأ هنإف «هرثكأ ثاركلا لعحا «الوقب ثاركلاب قصلأو «لقبلاب

 كلذ نإف مهردلا ىلع مهردلا عضو ءايندلا لهأ ءانب نم ءانب اهيف يل نباو

 .الام نوکی

 :لاق «شيرق نم خيش نع كرابملا نب ثراحلا نب دمحأ نع -۲

 نامثع هعمو «نوتيز هيف هل طئاح نم ابيرق اموي كلملا دبع نب ماشه دعق

 :لحرل ماشه لاقف ‹«نوتيزلا ظفن ماشه عم ذإ هملكي وهو «نابح نبا

 «هنويع ًأقفتف ءاظفن هوظفنت الو ءاطقل هوطقتلا مه لقف لإ قلطنا

 نبا ثيدح ريغ يف- كلملا دبع نب ماشه ناكو .هنوصغ رسکتو

 حالصإو «ةعيضلا دهاعت :فيرشلا رغصت ال ثالث :لوقي -ثراحلا

 .لق نإو قحلا بلطو ‹ةشيعملا

 ؛لاملا اوحلصأ !ينب اي :هينبل لاق هنأ ؛سيق نب ثعشألا نع -۳

 .ةيراجلا ءاملا نيع :ةرارح )١(

 .ةضفحنم :ةراوح )١(
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NOESOE TOTTI 
 و ا

TOOT E TETAS ا 
 ا

 .نامزلا مؤشو ءناطلسلا ةوفحب

 م اميلح هلال احلصم يومألا نكي نإ :لاق هل 5 ةيواعم نع ٤-

 .هنم وه نم هنشي

 :لاق «شيرق نم خيش نع كرابملا نب ثراحلا نب دمحأ نع-٥

 لاقف !ديسلا لمع نم اذه ام :لاقف ءةاش دي رجي وهو فنحألا ىلع لحد

 :فنحألا

 :ليقف ءالجر بصعي ةرارز نب طيقل يئر ثراحلا نبا ثيدح ريغ يقو

 .هاف اهب دسنف شحافلا ءيجيف «ةاش ريصت ىقتح هلعفن :لاقف ؟اذه لعفت

 امهنع هللا يضر نيسحلا ىلإ نسحلا بتك :لاق «نوع نبا نع -

 .ضرعلا هب يقو ام لاملا ريخ نإ :نيسحلا لاقف ءءارعشلا ءاطعإ هيلع بيعي

 لمعي ناك ام :تلغس اهنأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ۷

 ام لمعيو «"هلجر فصخيو «هبوث طيخي :تلانق ؟هتيب يف ل هللا لوسر
DL . 

 ٠ مهتويب يف لاحرلا لمعي

 ناك ام :ةشئاعل تلق :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۸

 .هلعن حلصي :هلجر فصخي (۱)
 ۳۹/۱ يراخبلا دنع وهو ۳۰۱/۱٤ نابح نباو ٦ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدخ (۲)

 .هلهأ ةنهم يف نوكي :ظفلب
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 لالا حالما ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 .ائيش عنصي «ءائيش نزخي :تلاق ؟هتیب ىلإ عجر اذإ لعفي يَ هللا لوسر

 نب رمع ناك :لاق «هدح نع هيبأ نع ديز نب ةماسأ نع -۹

 هدي يف هءاطع لحرلا ىطعأ اذإف اقرحو ءاطويح سانلل دعي ب باطخلا

 ال كنإف «كليوم حلصأو «كمهرد طبرا :لاقو ءاطيحخو ةقرحخ هاطعأ

 هنأکف «هاطعأف «داقي لحر هيلع لحدأف ءاذه كل مودي مك يردت

 «هاعد مث ءاهشرفف جرخف «هب جرحا :هدئاقل هبط رمع لاقف «هلقتسا

 .احرف جرخو اهعمجف ءاھلک اھذحخ :لاقف

 مكقزر يتلا مكلاومأ اوحلصأ !سانلا اهيأ :لاق هل رمع نع - ٠

 .قرحخ يف راثكإ نم ريخ «قفر يف الالقإ نإف قلك هلل

 اوحلصأ !سانلا اهيأ :لاق ب باطخلا نب رمع نع - ١

 .مكر غل ةلصو «مكل احالص اهيف نإف «مكشياعم

 :يفقثلا دوسأ نب بهول لاق هنأ ؛مكحلا نب ناورم نع - ۲

 دبعب يلع :ناورم لاقف .لاملا حالصإو فافعلا :لاق ؟مكيف ةءورملا ام

 :لاق ءامكمع لوقياماعمسا :لاق ءايتأ املف .زيزعلا دبعو كلما

 .اوعم سا !ينب يأ :لاق .لاونلاو ملحلا :لاق ؟مكيف ددؤسلا امف

 ءابرح ازنع ىأرف «رم يلو امل هنأ ؛ناورم نب كلملا دبع نع - ۳

 ىفكت :ليقف «نارطقب اعدف فقوف «ريمألل :ليق ؟زاعلا هذه نمل :لاقف

 .انم بهو لوق اذإ ىنغأ ام :لاقف .نينمؤملا ريمأ اي
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر باتك

 :لاق مه ىلوم نع هيبأ نع يشرقلا هللا دبع نب دمحم نع - ٤

 !ديعس اي :لاق «هتعدو املف «زاجحلاب هلاومأ نايفس يبأ نب ةبتع ينالو

 يناغشي ءيش سيل هنإف «رغصتف ةريبك فخت الو «ربكي يلام ريغص دهاعت
 ريبک نع يدي يٿ ام ليلق ينعنمي الو «يلام ليلق حالصإ نع يدنع ام ريثک
 هب اوقرفف «شيرق تالاجر اهب تثدحف «ةنيدملا تمدقف :لاق .ينبوني ام

 .ءالكولا ىلإ بتكلا

 :لظ ةيواعل ليق :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نب دمحأ نع ٠٥ ١-

 ( .' ةريرحلا لامتحاو «ةشيعملا حالصإ :لاق ؟ةءورا ام

 لاملا ءاطعإو ملحلا دعت انإ :شيرق نم لجرل كلا دبع لاقو ٤١ ١-

 .ةءورم هحالصإو لاملا ىلع مايقلا دعنو ‹«اددۇس

 مهللا» :لوقي ي هللا لوسر ناك :لاق هظ ةريره يبأ نع - ۷

 .”«يداعم اهيلإ يتلا ترخآ يل حلصأو «يشاعم اهيف يتلا يايند يل حلصأ

 ل يبلا ءاعد نم ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع - ۸

 ينس ريك دنع يلع كقزر عسوأ لعجا مهللا» :هعدي نأ داکي ال يذلا

 “يلجأ برقو ‹يرمغ عاطقناو

 .كيلع ًاطخلا عوقو دنع ربصلا :دارملاو بنذلاو ةيانحبا :ةريرحلا (۱)

 . ۱۱٤ :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۲)
 بحتسم ءاعدلا يف بيرغ نعم او دانسإلا نسح ثيدح اذه :لاقو ۷۲٦/١ مكاحلا هجرحأ (۳)

 ت
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 لاملا حالصإ ةئاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير اباتک

 لاملا حالصإ :لاق «هيبا نع يبا ينثدح :ايندلا يأ نبا لاق - ۹ ٠

 .نيبساكلا دحأ

 ةاش باصأ اذإ ي ناملس ناك :لاق «ةملس نب هللا دبع نع ٠-

 مرعش ىلإ دمعو ءابارج هلعج م اهدلج لإ دمع م ءاهنب ومآ «مخلا نم

 هل لحجر ىلإ رظنیو «بارحطاب عتمتسیف «هددقف اهمحل یلإو « "انسر هلعجف

 نع لثس اذإف «مايألا يف ديدقلا نم لكأيو «نسرلا هيطعيف هب علض دق سرف
 .ياوس ىلإ جاتحأ م «هرشنآ نآ نم لإ بحأ هب نغتسأ :لاق «كلذ

 ءلالا حالصتماو ءلامحلاب مكيلع :لاق هل رمع نع -۱۱

 .يلابأ ال :مكدحأ لوقو مكايإو

 بل باطلا نب رمع دنع تنك :لاق ههظ كلام نب سنأ نع -۲

 ؟اذه ام :لاقف“نينمؤملا ريمأ اي ينسكا :تلاقف «راصنألا نم ةأرما هتءاجف
 «هتنازخ لحخدف :لاق .ينیراوي بوث يلع ام هللاو :تلاقف .نکتوسک يناف

 ..اه :لاقف ءاهيلع هاقلأف «بيحو طيح دق ءاضيبأ اعرد جرحأ مث

 )كتمرب ىلع هیسبلاو هيطیحخو هیعقراو "كقلخ يرظناو ءاذه يسبلاف
 ي

 هيف :هلوقب يهذلا هيلع هکر دتساو .ناخيشلا هب جتحي مل نوميم نب ىسيع نأ الإ خياشملل

 يف يدع. نباو ٠۲/٤١ طسوألا ف يناريطلا هجرحأو :تلق .مهتم وهو نوميم نب ىسيع

 يمثيملا لاق ءاذه ىسيع قيرط نم مهلك ٠۸٠/١ سودرفلا يف يمليدلاو ٠٠١/١ لماكلا
 يمثيملا ظفاحلا لعلف ۲٠۷/١: يوادملا ف يرامغلا لاق .نسح هدانسإ ۱۸۲/٠١: عمحجا يف
 .مکاحلا نیسحت ىلع ادامتعا هنسحف هب سأب ال :نومیم نب یسیع یف لاق نم بناج ححر

 .ماجللا :نسرلا (1)

 .بايثلا نم يلابلا :قلخلا (۲)
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

EGE STE 
  EIENOES OE Eم ی

 .هل قلح ال نمل دیدح ال هنإف «كلمعو

 ينثعب :لاق «ةنيهج نم لحجر نع ركب يبا نب نمحرلا دبع نع =۱ ٣
 تنك املف «ةنيدملاب نهعيبأل دجنب لط و باطخلا نب رمع ةفالح يف يبأ

 «يرامح لمح لام دقو ةنيدملا ىلإ دماع لحرب انأ اذإ ةنيدملا نسم ابيرق

 !يڼب اي معن :لاق .هلدعأ تح يراه لمح ىلع ينعأ !هللا دبع اي :تلقف

 :لاقف «ينهجلا نالف نب نالف ؟تنُأ نم :يل لاقف «هلدعأ یتح يعم ماقف
 ةباذحلا ةرثك حبذو كايإ :لوقي نينمؤملا ريمأ رمع نإ لقف «كابأ تيت اذإ

 ربمأ رمع :لاق ؟هللا كمحر تنأ نم :تلق ءاذحلا هحا نم ريح دوقعلا

 ( ,نينمؤلا

 ءءايرلا ةدابعلا ةفآو «نايسنلا ملعلا ةفآ :لاق هه د ةيواعم نع -

 ةفآو «حشلا حالصإلا ةفآو «بحعلا بللا ةفآو «ربكلا ةباجنلا ةفآو

 بحلا ةفآو «لذلا ءايحلا ةفآو «شحفل دلجلا ةفآو ءريذبتلا ةحامسلا

 .راثكإلا فرظلا ةفآو «فعضلا

 :لاقي ناك :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نب دمحأ نع ٥-

 ظفحلاو «لامكلا نم شاعملا ريدقت :لاقي ناكو «ريبدتلا ءوس :سالفإلا

 .لحو زع هللا معن فيطل نم لخب ريغ يف لاملل
 هل باطخلا نب رمع تيتا :لاق ء«رمع نب هللا ديبع نع ٦-

 ا م

 .ةراجحلا نم ردقلا :كتمرب )١(
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 لاملا حالصإ! ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضابر بانك

 :تلقف «راصنألاو نيرحاهملا نيب امسق مسقي وهو هبنح ىلإ تسلجف

 ينإ مث «ينع ضرعأف «مسقت ام ضعبب يل رمف «ميتي !نينمؤملا ريمأ اي
 «مسقت ام ضعبب يل رمف «ميتي !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «هبنج يف تنعط

 ريمأ اي :تلقف ؟اه :لاقف «هبنح يق تنعطف «ةثلاثلا تناك مث :لاق

 .ةئامعبس هل دع !ًافري اي :لاقف «مسقت ام ضعبب يل رمف «ميتي !نينمؤملا

 تعحف «ةئامتس اذإف ءاهتددعف اهيف ترظنف «مهرد ةئامتس يناطعأف

 !نينموملا ريمأ اي :تلق «هبنج يف تنعطف «تنك ثيح هبنج ىلإ تسلجف

 ‹«تبذك :لاق «ةئامتس ىلع يندزي م هللاو هنإو «ةئامعبسب يل ترمأ

 :لاق ؟اذه تیطعأ مک !ًافری ای :لاق «كتبذك ام هللاو :تلقف .تبذک

 .نيدرب هسكاو «ةئام هدزو بهذا :لاق .ةئامتس هتيطعأ !نينمؤملا ريمأ اي

 تيدتراو امهدحأب ترزتاف :لاق «نيدرب يندازو «ةئام يندازف :لاق

 اهدحأ تففلو يدرب تذحأو :لاق «يئادر يف لاملا تلعحو «رحآلاب

 يلع :لاقف «ىعسأ تقلطنا مث ءامسلا ىلإ امهب تيمر مث «رحاآلاب

 ريمأ تكر دأ :تلق «هذح !مالغ اي « يفلح اوعسو تيعسو :لاق .مالغلاب

 نيدربلا تدحوف «هتئجف هللاو ينكر دأ :لاق « يناطعأ اميف سفن نينمؤملا

 كقوسلو كلمعل ناذهف «كيدرب كنود :لاقف «رمع يدي نيب

 ال نمل ديدح ال هنإف «كباتكلو كلهأ يف امهسبلت ناذهو «كحرخمتو
 .هل قلح
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 لاملا الص! ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ريبدقلا نسحو ةشيحملا ين قفرلا باب

 اذإ» :44 هللا لوسر لاق :لاق هإط هللا دبع نب رباح نع -۷

 .'(هکناریج اوفرغاو «اهءام اورثكأف متخبط

 لوسر لاق :لاق بط هيبأ نع ينزملا هللا دبع نب ةمقلع نع -۸

 باصأ امل بصي ۾ نإف «هتقرم رثكيلف ءامحل مكذحأ ىرتشا اذإ» :ب هللا

 ."«اقرم

 قرم تعنص اذإ #3 يليلخ يناصرأ :لاق ظ رذ يبأ نع -۹

 "فورعع. اهنم مهبصاف «يناريج نم اسان رظنأف ءاهءام رثكأف

 اذإ ل هللا لوسر ناك :لاق هل و هللا دبع نب رباح نع -۰

 . (ةقرملا اورثكأ» :لاق امحل یرتشا

 نمحرلا دبع مهيف رازبلا لاجرو رازبلاو ۳۷۷/١ دمحأ هاور ۱۹/٥: عمحلا يف يميملا لاق ()
 لاقو .حيحصلا لاحر هلاجر ةيقبو رضي ال مالك هيفو ةعامجو ةعرز وبأ هقثو ءارغم نبا
 هقثو شمعألا دئاق ديعس نب هللا ديبع هيفو ٠٤/٠ طسوألا يف يناربطلا هاور ١٠١/۸: يف

 هححصو يطويسلا ثيدحلا نسح :تلق .تاقث هلاحر ةيقبو هريغ هفعضو نابح نبا
 ٠١١۸. ةحيحصلا يف ينابلألا

 حيحص ثيدح :لاقو ٠٤٠١/٤ مكاحلاو .بيرغ ثيدح :لاقو ۲۷٤/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)

 .نيعم نبا هفعض دمح هيف :هلوقب يهذلا هبقعتو .هاحرخب ملو دانسإلا

 of ملسم هحجرحأ «حيحص ثیدح (۳)

 ةلاهحل فيعض هدانسإو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ۲۷/٤: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )٤(

 ةجام نباو يئاسنلاو هحيحص يف ملسم هاور رذ يأ ثيدج نم دهاش هل نکل يعباتلا
2 ۱ 
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

SES SEE ES FRESE E TENORS SOS SE 

 هلط ءادردلا يبأ ىلإ دعص الحر نأ ؛دعحجلا يبأ نب ماس نع ١-

 .كتشيعع. كقفر كهقف نم نإ :لاقف «ةطنح طقلي وهو

 انلعجف ءارمت بط رمع نبا عم انلكأ :لاق «ريبج نب ديعس نع -۲

 !مالغ اي :لاقف «هفك ءلم عمحف ءاتاون اوقلت ال :لاقف «ىونلا ىقلن

 .ايبول لوقي :ركب وبأ لاق .ارحز اذهب انل رتشاف قلطنا

 اذإ ؛انسح ابدأ هللا نع ذحأ نمؤملا نإ :لاق «نسحلا نع -۴

 .رتق هيلع رتقأ اذإف «عسو هيلع عسو

 حرطي دقنلا نسح :لاقي ناک :لاق «هيبأ نع يعمصألا نع ٤4-

 .نيبساكلا دحأ حالصإلاو «ةقفنلا فصن

 نم لحرل جاجحلا لاق :لاق «يداحلا بهو نب ديلولا نع ٠-
 «ةرحآلا يف ةبغرلاب كك هلل مهاقتأ :لاق ؟لضفأ كتريشع يأ :برعلا

 «لهجتسي نيح املح مهنزوأ :لاق ؟دوسأ مهيأ :لاق .ايندلا يف دهزلاو
 راشی نأ ةفاخم هرس متک نم :لاق ؟یهدأ مهيأف :لاق .لأسي نيح مهانغأو

 :هلاشیعم يف دصتقيو «هلام حلصي نم :لاق ؟سيكأ مهيأف :لاق .اموي هيلإ

 قوقح دهاعتيو «هءاقدصأ ههجو رشب يطعي نم :لاق ؟قفرأ مهيأف :لاق

 عم يشملاو «مهيلع ميلستلاو «مهاضرم ةداعإو «مهتوعد ةباحإ ي هناوحإ
 قفاوي ام ملع نم :لاق ؟نطفأ مهيأف :لاق .بيغلاب مح حصنلاو «مهزئانح

 ١١۲. :مقر ثيدحلا رظنا تلق .هححصو عماحجلا يف يذمرتلاو
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 لاملا جالصاإ ةلاسر قلخلا بيذونو صضنلا ةضایر باتک

 تدتشا نم :لاق ؟بلصأ مهيأف :لاق «مهسلاجي نيح ثيدحلا نم لاحرلا

 .ميضلا نم هراج عنمؤ «لكو تلا يف مزحو «نيقيلا يف هتضراع

 دحأ قفرلا تدحجو ينا :لاق «ثيرح نب رازيعلا نع ٦-

 كقح عضوم كدح نم نإ «كنضي هتشيع يرادي ال نم «نيبساكلا

 «هباحصأ نم سان ِءاج :لاق هل رباح نع ريبزلا يبأ نع -۷

 لوسر تعم ينإف ءاولك :مهه لاقف «لحخو زبخب مهاتأف «هيلع اونذأتساف

 .'(لخلا مادإلا معن» :لوقي ع هللا

 معن) لك هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ئ هللا دبع نب رباح نع -۸

 ۰ .«لخلا مادإلا

 ددوتلاو «بسكلا فصن ددعتلا :لاق «هبنم نب بهو نع ٩۹-

 .!داصتقا يف ئرما ىلع امو «شيعلا

 ام لضف نم ةدقعلا يرتش ثأل ينإ :لاق ءريبزلا نب ةورع نع ١-

 .بوثلاو بوثلا نيب

 ۱۹۲۲/۳ ملسم هجر «حیحص ثیدح (۱)
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 لاملا حالصإ ةئاسر _ قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بالك

 تفح لالحلا نم يحتسي نم :لاق «بيبح يبأ نب ب دیزی نع _-_¬-۲

 .هۋايربك لقو هتنم

 نأ ءاينغألا كلَ هللا لوسر رمأ :لاق «حابر يبأ نب ءاطع نع -۳

 .جاحدلا اوذختي نأ ءارقفلا رمأو «نأضلا اوذختي

 .(ةكرب ةاشلا» : هللا لوسر لاق :لاق ب سنأ نع ٤١-

 ناتاشلاو ءةكرب ةاشلا» :لاق يئ ىبلا نع هل ىلع نع -

 “تاک ر ب ثالث هایش ثالثلاو «ناتکرب

 باود نم ةاشلا» :لک هللا لوسر لاق :لاق طظ رمع نبا نع -

 . ةن

 لاق بشوخ نب رمع هدانسإ يقو 1٤۱/۳ هدنسم يف قاحسإ هجرحأ «لسرم ثیدح (۱)

 يواخسلا لاق ۷۷۳/۲ ةحجام نبا هجرحخأ ةريره يبأ نع الوصوم ءاحو .لوهحجب :ظفاحلا

 ۲١۸/١ لماكلا يف يدع نبا هحرحأ سابع نبا نعو .فيعض ۳۷١: دصاقملا يف
 .فيعض وهو ٤٤١/۳ ءافعضلا يق يليقعلاو

 خيراتلا يف يدادغبلا بيطخلاو ۲٠٠٦/۲ ءافعضلا يف يليقعلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 فلتخم -نمحرلا دبع نب ةبيش نع ٠٤١٤/۳ ةباحصلا ةفرعم يف ميعن وبأ جرحخأو ۸
 هنإف منغلا يف ةكر بلا كلب يبلا نع حص نكلو ةكر ب ةاشلا يمسي ناك يلا نأ -هتبحص يف

 ۷۷۳/١. ةجام نبا هجرحأ .ةك رب اهيف نإف امدغ يذختا :ىناه مأل لاق

 امک ۸۲/١ ءافعضلا يف يليقعلاو ٥۷۳ بدألا يف يراخبلا هجرحأ «فيعض هدانسإ ()

 .سنأ نع خيراتلا يف مكاحلاو ۳٠٤/۲ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ

 )٤( لماکلا ف يدع نباو ۷۷۳/۲ ةحام نبا هجرحأ «حيحص :ينابلألا خيشلا لاق ۲۳۹/۳

 خیراتلا ف بیطخلا هاور امک ۷/٤۳٤ .سابع نبا ثیدح نم
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا دا ضار بتک

 :لوقي ب هللا لوسر تعم :لاق 4ظ رمع نب هللا دبع نع -۷

 اوحسماو ءاهحارم يف اولصف «ةنجلا باود نم اهنإف «منغلاب مكيل ر

0 
 ۰ «اهماغر

 رقفلا دعابت «نبل ةاش هتيب يف ناک نم :لاق «قارولا رطم نع -۸

 .اخسرف نيعبرأ هنم

 لحر عم هت ط هللا دبع رصبأ :لاق «يناببشلا ورمع يبا نع -۹

 نم” نم اقرف يرتش ثا ءامھرد نوال :لاق ؟مهاردلا هذه ام :لاق «منهارد

 موي لک يرت رتشت نأ اهرمو «كلهأ لإ اهعفدا :هخ هللا دبع لاقف ,داضمرا

Iلهُ مادإ دیس» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ  

 .«محللا ةنجلا لها ايندلا

 سفنلا بيطي محللا لكأ :لاق 4ظ 5 بلاط يا نب يلع نع -۱

 .هجولا نسحيو

 مو رمع نبا نع حيبص ةياور نم ريبكلا يف يناربطلا هاور 1۷/٤: عمحملا يف يمشيملا لاق )١(

 ثیدح نم ةریثک دهاوش هل قاسو .حیحص :ينابلألا خيشلا لاق :تلق .هجرت نم دحأ

 نيسي يذلا اهطاخم يأ اهماعر :ىوريو :اهماغر ۱٠۲۸ ةحيحصلا عجارتلف ةريره يبأ

 يف امك يب يبلا نع كلذ حص دقف اهضبرم وهو اهحارم يف ةالصلا امأو ءامئاد اهفنأ نم

 ۳۷٤/١. ملسمو ۱٦٦/١ يراحبلا

 حالصإ ف ايندلا يبأ نباو ٠١۹۹/۲ ةحام نبا هاور : ٠۷۷ دصاقملا يف يواخسلا لاق (۲)

 عحارتلف دهاوش هلو فيعض هدنسو لاما
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 ا عالما ةر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

IT I TT TAT TTT ATT TT TT ETT FETO SO FE ST TTT 
 نک ت : م م م ج دمع م  4 0 : 3 šچ

 ناک رفاس وا ماص اذإ ناک هنأ ؛هظ رمع نبا نع عفان نع ۸۳

 .محللا هماعط رثكأ

 .ييعس ةوق ديزي محللا :لاق «يرهزلا نع ٤-

 ءامحلو ازبخ لكأي وهو نسحلا ىلع تلحد :لاق «ةبقع نع ٥-

 .رارحألا ماعط یل مله :لاق

 محللا لكأ نم :لاقي ناك :لاق «ورمع نب صفح نع ٦-

 .هقلحخ ِءاس اموی نيعبرأ هکر ت نمو «هبلق یسق اموی نیعبرُأ

 ال هنإف محللا اوعمدت ال :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷ .

 . يللا ةوارضك ةوارض

 الإ طق نسحلا ىلع تلحد ام :لاق «مزاح نب ریرحج نع -۸

 .امحل روفت هردق تیأر

 نسح :لاقي ناك :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نع -۹

 قشيو اهيلإ وعدي ةداع ديري :يحابلا لاق .رمخلا ةوارضك ةوارض محلل نإ :ظ رمع لاق )١(
 .هب جه اذإ ءيشلاب ىرض :لاقي «هداتعا نم هنع ريصي الف :ةياهنلا يف داز .اهفلأ نمل اهکر ت

 :يرهزألا لاقو ءرمخلا ةداعك اهيلإ عزتي ةداع هل نأ هانعم :ةعامج لاق :يوونلا لاق

 رمخلا داتعا نم نأ امك و «هتمزالم ق رمخلا براش ةداعك هلكأ يف ةداع هلهأل نآ :هانغم

 .محللا داتعا نم اذك اهنع ربصي داكي ال
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 لاملا حالصإ ةئاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 يف داصتقالا :لاقي ناكو «داصتقالا ةمالسلا بابو «دشرلا حاتفم ريبدحلا

 لضفأ ددسم ريقف :لاقي ناکو «دوعقلاو يشملا يف تح نسح ءيش لك

 الإ لق امو ءاربك ثدحأ الإ طق لحر لام رثک امو «فرسم ينغ نم

 نم ريخ فافكلا عم ريبدتلا نسح :لاقي ناكو «هيف وه ام هنع لاز

 حبقأ امو «ةحجاحلا دنع ع وضخلا حبقأ ام :لاقي ناكو «فارسإلا عم ريثكلا

 «سانلا ىلإ بلطلا نم ريخ سأيلا نسح :لاقي ناك و «ىنخلا دنع ءافجلا

 مام ىلع عزحاف «كيدي نم تلفت ام ىلع اعزاج تنك اذإ :لاقي ناکو

 :هنبال يلؤدلا دوسألا وبأ لاق :لاق «ينيدملا ورمع يبأ نع ٠-

 دواجت الو «رتقاف كيلع رتق اذإو «عسوف كيلع كلك هللا عسو اذإ !ينب اي

 .دوجأو ردقأو مركأ هنإف كلك هللا

 نب رمع هنيا ىلإ بتك هنأ ؛ناورم نب زيزعلا دبع نع-۱

 ريبدت ال نمل لام الو «هل رتفد ال نمل نيد ال هنا !يب اي ملعا :زيزعلا دبع

 .هل ناوحإ ال نمل ةءورم الو «هل

 ينسكا :4ط د دوعسم نب هللا دبع ةأرما تلاق :لاق «سیق نع -۲

 .كتيب ؛ لک هللا كببلج يذلا بابلجلا كافك :لاق ابابلج
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بیذهن تو سفنلا ةضاير بانك

TTT TET TEESE TESS EEE : SO S0 ROE O € 9 ےک 

 فارتح الا باب

 لالحلا بلط» : هللا لوسر لاق :لاق 4 سابع نبا نع -۴۳

 .«فرتحلا دبعلا بحي كك هللا نإو «داهج

 لَو ةر ّرَجَت َمهيهلث ل لاَجر 3 4 يبلا نع هڪ ةريره يأ نع ٤-

 نم نوغتبي «ضرألا يف نوبرضي نيذلا مه» :لاق [«:ررن] 4 هلأ ركذ نعي

 .(ناك هللا لضف

 ادهاز ي ىبلا دنع باش ركذ :لاق هه كلام نب سنأ نع ٥-

 .(ةفرح هل تناك نإ» :ب يبلا لاقف ءاعروو

 اهتومأ ةتيم كك هللا قلح ام :لاق هه باطخلا نب رمع نع ٦-

 «لحر يتبعش نيب توما نأ نم يلِإ بحأ كلك هللا ليبس يف لتقلا دعب

 .كبك هللا لضف نم يغتبأ «ضرألا يف برضأ

 هجرحأو ١ ةيفوضلا تاقبط ف يملسلا نمخرلا دبع وبأ هحرحأ «فيعض هداتسإ )١(

 سودرفلا ق يمليدلاو ۷۳/١ باهشلا يف يعاضقلا طقف ىلوألا ةلمحلا ىلع ارصتقم

 ةلمحلا امأو «فيعض وهو ۲٦۳/١ لماكلا يف يدع نبا رمع نبا نع اهجرحأو ۲

 لاق «رمع نبا نع ۳۸۰/۸ طسوألاو ۳۰۸/۱۲ ریبکلا يق يناربطلا اهجرحأف ةيناثلا
 .فيعض وهو هللا ديبع نب مصاع هدانسإ ف :عمحملا يق يمثيملا

 نباو ۲٠٠۷/۸ متاح يأ نبا هجرحأ ۹٤/١: ردلا يف يطويسلا لاق «فيعض هدانسإ (۲)

 :يطويسلا لاق ديعس يبا ثيدح نم يورو ٥ سودرفلا يف يمليدلاو :تلق .هيودرم

 ٠۹٤/۱. متاح يبا نبال للعلا رظنا ۲۷۷/۲ سودرفلا يف يمليدلاو هیودرم نبا هحرحأ

 Nfs o لماكلا يف يدع نبا هحرحخأ «فيعض هدانسإ (۳)
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 لاملا حالصإ! ةلاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير باتک

 ىلإ بحأ لامعألا يأ !هللا لوسر اي :اولاق :لاق «نسحلا نع -۷
 . ق هللا رکذ نم بطر كناسلو تومت نأو «لالحلا بسك» :لاق ؟ نک هللا

 تاب نم» :يب هللا لوسر لاق :لاق «يرصبلا هللا دبع يأ نع -۸
 ك هللا تاب لالحلا بلط نم -ايندلا أ نبا لاق ازکھ «ابعت :لوقي- ایناو

)۲( 
 . «ضار هنع

 نم ايناو تاب نم» :يب هللا لوسر لاق :لاق «رماع يبأ نع-۹
 .«ضار هنع ن هللاو تاب «لالحلا بلط

 اتا اذإ «نیریس نب دمحم ناک :لاق «ميهاربإ نب ديزي نع -۰

 .شیرق رجات ركب وبأ ناک ؟رجتت ال كل ام :هل لاق «برعلا نم لحجر

 ا منبسڪ ام تّبَيط نم اوقفت ظ:ک هلوق يٿ دهام نع -۰۱

 .ةراحتلا : لاق [۷٠۲:ةرقبل]

 ءزحلا امأو هحرحخ نم ىلع فقأ ملف لوألا ءزجلا امأ الماك هيلع فقأ م «لسرم ثيدح )١(

 الوصوم ءاجو ٠١١/١ دهزلا يف كرابملا نبا كلذك نسحلا نع السرم هحرخأ دقف يناثلا

 نأ :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ :# هللا لوسر تلأس :لاق «لبح نب ذاعم نع

 .يطويسلاو ۹٩/۳ نابح نبا هححص .هللا رکذ نم بطر كناسلو تومت
 نم الاك ىسمأ نم :ظفلب هعفري سابع نب | نع يورو فی وهو ؛لسرم هااننپ()

 يف يناربطلا هاور ٠٠٠١/۲: ءايحإلا جيرخت يق يقارعلا لاق .هل اروفغم ىسمأ هي

 .مهفرعأ مل ةعامج هيف 1۳/٤: عمحجلا يف يمثيملا لاقو .فعض هيفو ۷ ا

 تاب هلمع نم الاك تاب نمو :ظفلب ٠١/٠٤ ركاسع نبا هحرخأ مادقملا ثيدح نمو

 .هل اروفغم
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ةعست» :يب هللا لوسر لاق :لاق «نمهحرلا دبع نب ميعن نع -۲

 "(ةراجتلا يف قزرلا راشعأ

 نورشع قزرلا» : هللا لوسر لاق :لاق هن و دوعسم نبا نع - ۰۳

 .(هديب عناصلل بابو «رجاتلل اباب رشع ةعستف ءاباب

 نيمألا قودصلا رجاتلا» :لاق يلب يبلا نع بط رمع نبا نع ٠٤-

 "«ةمايقلا موي ءادهشلا عم ؛ملسللا

 هللا نار : هللا لوسر لاق :لاق يڪ يردخلا ديعس أ نع - ٥

 . فرحا بحب لک

 ىور «يرصب نمحرلا دبع نب ميعنو ؛حيحص دنسب السرم ددسم هاور :يريصوبلا لاق )١(
 مو متاح يبا نبا هلاق دنه يبأ نب دواد هنع ىور ةي يبلا نع لسرأو ةريره يبأ نع

 هتياور اوركذي مل نكلو «تاقثلا يف نابح نباو «يراخبلا هركذ اذكو «احرح هيف ركذي

 OE ميهاربإ هاور ٠١۲١/۲: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .ةلسرملا

 اح وبأ لاقو «حصي الو ةباحصلا يف ركذ هدنم نبا هيف لاق اذه ميعنو ؛تاقث هلاحرو

 س هاو اللو :يديبزلا لاق .لسرم ثيدحلاف «يعبات هنإ :نابح نباو يزارلا

 .السرم يئاطلا رباح ثيدح نمو هثيدح نم هننس يت روصنم
 هحرخأ سابع نبا ةياور نم يورو دوعسم نبا نع هجرخ نم دحأ ملو «فيعض هدانسإ (۲)

 .راجنلا نبا ىلإ هتبسن ۳۳/٤ زاکلا بحاص دازو ۲۸۷/١ يمليدلا

 دقف يهذلا امأو هححصو ۷/۲ مكاحلاو ۷/١ ينطقرادلاو ۷۲٤/۲ ةحام نبا هحرحأ (۳)

 هقثو نکلو : تلق .متاح وبأ هفعضو موثلك هيف :لاق كردتسملا يفف «هيف هلوق برطضا

 .قعملا حيحص دانسإلا ديج ثيدحلا اذه ٤١١/۳١: نازيملا يق لاقو .نابح نباو يراخبلا

 نم الإ هفرعن ال نسح ثيدح :لاقو ٠١/۳ يذمرتلا جرحأ ديعس يأ نع دهاىش هلو

 .هجولا اذه

 ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق رمع نبا نع يورو ديعس يأ نع هحرحخ نم دجأ م )٤(
 هس
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضايو باتك

 يشهي موي تاذ ا باطخلا نب رمع امنيب :لاق «نسحلا نع - ٠

 ءاهفعض نم اههجول [حيرلا] اهحرطي قوسلا يف ةيبص اذإ هباحصأ عم
 ؟!اهفرعت ام وأ :رمع نب هللا دبع هل لاقف ؟هذه فرعي نم :رمع لاقف

 امف :لاق «رمع نب هللا دبع ةنبا :لاق ؟ يتانب يآ :لاق ؟كتانب ىدحإ هذه

 يكاسمإ :لاق «كدنع ام ككاسمإ :لاق ؟ةعيضلا نم ىرأ ام اهب غلب

 كل ام هللاو ؟ماوقألا بلطي ام كتانبل بلطت نأ كعنمي اهنع يدنع ام

 مكنيبو [ينيب كنع زجع وأ كعسوإ] «نيملسملا عم كمهس الإ يدنع

 . هلا باک

 ريجملا دنع هه رمع يلإ ثعب :لاق ءرمع نب مصاع نع - -. ۷

 ىنثأو هللا دمحف «دجسملا يق اسلاج هتدحوف هتيتأف «حبصلا ةالص دنع وأ

 نأ لبق يل لج لاملا اذه نم اعيش ىرأ نكأ م ينإف ؛دعب امأ :لاق مث « هيلع

 تنك نإو «يتنامأ داعف هتيلو [ذنم يلع مرحأ ناك ام] «هقحب الإ هيلآ

 كيطعأ نإو هيلع كدئازب تسلف ءارهش كك هللا لام نم كيلع تقفنأ

 ىلإ نكو «كموق نم الجر تئا مث «كتمدخل هعبف «ةيلاعلاب ماعلا يرمت

 :لاق .كلهأ ىلعو كيلع هقفنأو «هك ر شتس تما ایش عاتبا اذإف «هبنج

 .تلعفو تبهذف
 ا يي

 هاور 1۲/٤: عمحما يف يمشي لاق .هفعضو ۳۷۸/۱ يدع نباو يناربطلا هاور :۱ ۲

 .فيعض وهو هللا ديبع نب مصاع هيفو ۳۸۰/۸ طسوألاو ۳۰۸/۱۲ ریبکلا يف يناربطلا

 .ظبقلا يف راهنلا فصن :ريجملا )١(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

 لع الایع اونرکت الر تارا اوقاف یی الا شو دقف مکسوؤر

 .نيملسللا

 نب رمع عم تدهش :لاق «هيبأ نع نيريس نب دمحم نع -۹

 ى

 إن تراجعا لع هباحصأو اذه مكلف ال !شیرق رشعم اب :لاقف :لا

 .كلملا ثلث

 رجتأ نم هلظ ركب وبأ ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ١-

 .ةرامإلا يق لحد ىتح شيرق

 هقتاع ىلعو 4ظ ركب وبأ جرح :لاق «قاحسإ نب ريمع نع -۱

 ينرغت ال «ينع كيلإ :لاقف :لاق .كفكأ ينرأ :لحر هل لاقف «هل ةءابع

 .يلايع نع باطخ ا ¿ نباو تنأ

 قح دورذ نم يبو انأ تحجرح :لاق «ةتابن نب غبصأ نع -۲

 نم سانلا فرصناف ءةالصلا ىف سانلاو «سلغ يف ةنيدملا ىلإ [انيهتنا]

 .ةريغص ةمزح :ةعيزر )١(

 ءوضب تطلتحا اذإ ليللا رحآ ةملظ :سلغلاو .ةنيدملل برق زاجحلا يف لبح مسا :دورذ (۲)

 .راهنلا
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 «هل ةرد هعم لحر انيلإ عفدو «مهقاوسأ ىلع سانلا جرخف «مهتالص

 اذإو «نمن ىلع هاضرأ ىتح هب [مواسي لزي] ملف ؟عيبتأ !يبارعأ اي :لاقف

 كك هللا ىوقتب مهرمأي «قوسلا يف فوطي لعجف «باطخلا نب رمع وه

 «ينتدعو اذه سيل «ينتسبح :هل لاقف «يبأ ىلع رحأت مث «ربديو اهيف لبقي

 من «كيفوأ ىح ديزأ ال :رمع هيلع درف «كلذ لثم هل لاقف ءةيناثلا رم م
 ينتبذك :هل لاقف «رمع بايثب ذحأف ءابضغم يبأ بثوف «ةئلاثلا هب رم

 !؟نينمؤملا ريمأ تز !هللا ودع اي :هيلإ نوملسملا بثوف "هزهو «ينتملظو

 ءاديدش ناكو ءائيش هسفن نم كلي الو «هرحف «يبأ بايث رمع ذحأف

 نيطعتل «كيلع تمسقأ وأ «كيلع تمزع :لاقف 0 باصق لل هب یهتناف

 !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هنم منغلا عاب رمع ناكو «يحبر كلف «هقح اذه

 هل لاقف «هاطعأف «هقح جرحأف «كحبر كبهأو هقح اذه يطعأ نكلو ءال

 يتلا كتزه ؛كيلع انقح يقب :رمع هل لاقف «معن :لاقف ؟تیفوتسا :رمع

 رمع ينعي هيلإ رظنأ أكو :غبصألا لاق «كلو كلك هلل اهتكرت دق «ينتزهف
 يق رودي ةردلا ىنميلا هدي يفو «ىرسيلا هدي يف ةقلعم امحل هحبر ذحأ

 .هلحر لحد تح قاوسألا

 قوسلا موزلب ينرمأي ةبالق وبأ ناك :لاق «بويأ نع -۲۳

 .ةيفاعلا نم ىفغلا نإ :لوقيو «ةعنصلاو

 .هردص ىلع هفک عمجب هبرض :هزمف (۱)

 .رازحج :باصق (۲)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

IONE TEOSNOENOTNOENTOSN E 

 نب ديز رم :لاق ءانباحصأ ضعب ینربحأ دعحلا نب ىلع نع ٤-

 ‹«قوسلا تكر ت دق :لاقف «ةعامج هدنعو «ةبيتع نب مكحلاب هه تباث

 .كل ريح هنإف «كقوس ىلإ مق !؟ءالؤه عم تدعقو

 “ةزرحج ىلإ نوحاتحي يلايع نأ ملعأ ول :لاق «بويأ نع-١

 .مكعم تدعق ام «لقب

 ةرشع نم يلإ بحأ ةراحت نم مهردلا :لاق «لئاو يبأ نع ١-

 .اياطع نم

 ‹ةفرحلا كرتو «دجسملا مزل نم :لاق ‹«بيسملا نب ديعس نع -۷

 .لاؤسلا يف فحلأ دقف «هيتأي ام لبقو

 هع هللا لوسر باحصأ ناك :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۸

 ورمع نب ديز نب ديعسو هللا ديبع نب ةحلط مهنم «مورلا رحب يف نورجتي

 ؟رحبلا يف رجتأ :كرابملا نبال تلق :لاق «ليمج نب مثيلا نع -۹

 .سانلا نع نغتساو ءرحبلاو ربلا يق رحبا :لاق

 .ةعطق :ةزرحج )١(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهفو نعقنلا ةاير بانک

 .صرحلا یھتنا كلذ ىلإ :لاقف ؟رحبلا

 قزر اذإ :الاق «ةبقع نب ىسومو رانيد نب هللا دبع نع ١-

 .همزليلف ةراجتلا نم هحولا يف مكدحأ

 رجتیلف < ءدلبلا يف مكدحأ قزري م اذإ :لاق هبط ” رمع نبا نع ۲

 رغ دلم لإ

 "رغ لا لوسلف هی

 هللا دبع نب ملاس عم تنك :لاق «رانید نب ورمع یی يبا نع ٤-

 لل اوماقو ‹«مهعاتم اورمح دقو قوسلا ىلإ رظنف «ةالصلا ديرن نحو

 4 هلآ کد نع یب الو رج : هيلث ل لاج :لاس التف ءةالصلا

 .ءالۇھ مه :لاق | [۷٣:ررنلا]

 .مرحم ريغ يق ةذل وأ ل ةفرح وأ داعم داز : ثالث

 «ةشبحلا ضرأب ىج نب نسحلا لحجر يقل :لاق «نافع نع ٠-

 .لحرلا “'”هلذعف «هربخأف ؟انهه كب غلب يذلا ام :هل لاقف «ةراحت هعم

 .همال :هلذع 0(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بافک

 !اذه اي :نسحلا هل لاقف !؟اهيلع صرحو ءايندلل بلط اذه لكأ :لاقف

 .كلثم ىلإ ةجاحلا ةهارك ءاذه ىلع نلمح يذلا نإ

 .قزرلا فصن ةراجتلا :لاق «يعشلا نع ح۷

 ؟ةءورملا ام :هلط صاعلا نب ورمعل لاق هنأ ؛ بلف ةيواعم نع -۸

 :هللا همر يأ دشن :ايندلا يأ نبا لاق -۹

 سولجملا لوط نم شاحتسي ملو اشاعم بلطي م ءرملا اذإ

 سيبللا بوتلاك ناوحإلا ىلع الك راصو نوبرقألا هافحج

 سوفنلل ردقملاردقامم نكلو دلج نع قازرألا امو

 :يلؤدلا دوسألا وبأ لاق ٠-

 ءالدلا يق كولد قلأ نكلو ينمتلاب ةشيعملا بلطامو

 ءام ليلقو ةأمحب ءيجي امويو اموي اهئلعءيجي

 بلط نم» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛یسوم نب نامیلس نع -۱

 ةليل رمقلاك ههجوو كاك هللا ىتأ «هلهأو هدلو ىلع هقفنیل «لالح نم ابسک

 .«ردلا

 نم ةريره يبأ نع يور نكلو قيرطلا اذه نم هجرخ نم ىلع فقأ م «لسرم ثيدح (1)
 هب
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضاير باتك

seseneenenunanenQanneancsennannnsnunnnnnnenennnanannananananacneanesnoensnseassnns 

 ةلأسملا نع افافعتسا الالح ايندلا بلط نم :هعفري ةريره يأ نع :لوألاف «نيقيرط

 يف يريصوبلا لاق .رمقلا لثم ههجوو هللا يقل هراج ىلع افطعتو هلهأ ىلع ايعسو
 .مسي مل وار هيف دنسب امهالك ىلعي وبأو ۱۸/١ ديمه نب دبع هاور ٤۲۹/۷: فاحتإلا

 ةيلحلا يف ميعن وبأو باوثلا يف خيشلا وبأ هاور ۱١٠۷/۲: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق
 ٠٠۴/۱ هدنسم یف قاحسإ هاورو .فيعض دنسب ۲۹۸/۷ بعشلا يف يقهیبلاو ۸

 باب نم ةبسكم بلط نم :هعفري ةريره يأ نع :يناثلاو ۲۷/٤ رداونلا يف ميكحلاو

 نييبنلا عم ةمايقلا موي ءاج ءهلايعو هدلوو سانلا ةلأسم نع ههجو اهب فكي «لالح

 هدانسإو سودرفلا ف يمليدلا هاور ٠٠١١/۲: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق .نيقيدصلاو

 . ۱۹۸/۸ خیراتلا ق بیطخلا هاورو .فیعض
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 تاراجتلا ضافأ باب

 تيقل ةنس نيثالث ذنم تنك :لاق «ةبورع يبأ نب ديعس نع -۲

 ؟زبلا لاعت اضيأ تنأو :هل تلقف "زبلا جلاعي نامعب ةريره يبأل انبا

 «عويبلا يف لحر هراشتسا ي هللا لوسر نأ هل ةريره يبأ نع ينثدحف

 لوسر ددعو ءاذكو اذكو «نيملسملل بصخلا تبلتحا «زبلاب هيلع راشأف

 .ءايشأ ل هللا

 نع هيبأ نع قيدصلا ركب يبأ دلو نم حون نب ليعامسإ نع -۳

 الإ اوعيابت ام اوعيابت ولو «نوعيابتي ال ةنجلا لهآ نإ» :لاق ئ يبلا نع هدح .
 ."منبلاب

 ئ يبلا ىتأ الجر نأ انغلب :لاق «ةينغ يأ نب كلملا دبع نع ٤-

 . «زبلاب كيلع» :لاق ؟ينرمأت ةراجتلا يأ !هللا لوسر اي :لاقف

 نب قاحسإ ناك :لاق «ءالحط نب دمحم نب بوقعي نع -

 ٠ .بايثلا نم عون :زبلا (۱)

 نأ هبجعي زبلا بحاص نإف ءزبلاب كيلع :ظفلب ٠١١/٠١ خيراتلا يف بيطخلا هحرحأ (۲)

 .فيعض :ينابلألا خيشلا لاق .بصحخ يفو ريخب سانلا نوكي
 فعضل؛ فيعض دنسب ٠٠٤/١ ىلعي وبأ هاور ۲٤١/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۳)

 حون نب ليعام“إ هيفو ىلعي وب هاور ٤١٦/٠١: عمحجلا يف يمثيملا لاق .حون نب ليعامإ
 .كورتم وهو

 )٤( :مقر ثيدحلا وهو «فيعض هدانسإ ۲٤۳.
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 «مكتراجت اومزلا :لوقيف «زبلا جلاعن نحنو انب ري -ةمرخم لآ ىلوم- راسي
 .ازازب ناک میهاربإ مکابٌا نإف

 .هلغم

 م ام «زبلا نم يلإ بحأ ةراحت ام :لاق «بيسملا نب ديع نع -۷

 .نامُأ هيف نکی

 برعلا دم ام 1ها لوسر اي :لیق :لاق لظ طض رمع نبا نع - -

 (تيناوحلا ةماقإو ءزبلا عيب» :لاق ؟ةراجتلا نم

 ىلإ ماعطلا بلجي نم» :لاق يك يبلا نأ ؛يلط دوعسم نبا نع -۹

 يبلا الت مث «ديهش رجأ هل ناك ؛ابستحم هموي رعسب عابف ءنيملسملا دالب نم دلب

 نلتقي نورَحاَءَو هللا لضَف نم َنوُعَتْبَي رضّرألا ىف َنوبرضَي نوُرُحاَءو
n .۲)  

 ( [٠۲:لمرلل] هللا ليبس ق

 هيوري امنإو ركنم دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه :لاقو ٩٥/٥ لماكلا يف يدع نبا هجرحأ (1)

 ۳۸۳/١ للعلا ف متاح يبأ نبا هحرحأو .فورعم ريغ ةعرزو هللا دبع نب ةعرز نع ةيقب

 نبا هاورو .نيفيعض اعيج نارمعو ةعرزو لطاب ثيدح :لاقف هنع يبأ تلأس :لاقو

 ٤/۲ ٠١. نيحورجما يف نابح

 يف بيطخلاو ٤٤۹/٦( روثنملا ردلا) هريسفت يف هيودرم نبا هحرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 يف يمهسلاو ١۷١ همحجعم يف يليعامإلا دنع هوحنو ةيآلا ركذ ريغ نم ٤٤١/١١ خيراتلا

 ناك «نيملسملا راصمأ نم رصم ىلإ اماعط بلج نم :هظفلو ٤۸-۳۹۸ ناحرج خیرات

 نسح مهثيدح هدانسإ لاجرو .ديهش رجأ هل
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

NTE GTETTENGT ONG ENOENOETGTENT EG 

 لهو :لاق ؟ابستحم هلايع ىلع "دادكلا ىرتو :فاعمل تلق :رصن وبأ لاق

 .!؟هريغ بستحملا

 ترتحا ام ارجات تنك ول :لاق بل باطخلا نب رمع نع - ٠۰

 .هحير ىنتاف ام هحجبر ینتاف نإ ءائیش رطعلا ىلع

 بحاص :لاق ءءامكحلا ضعب نع ىفغلب :ايندلا يبا نبا لاق-١

 يف ةعسلا :ةئالثلاف .ةعبرأ رومأب الإ اهكردي ال «ةثالث ارومأ بلطي ايندلا

 نم لالا باستكا :ةعبرألاو .ةرحآلا ىلإ دازلاو «سانلا يق ةلرتملاو «ةشيعملا

 فارسإ ريغ نم هعضاوم يف هقافنإو هيلع مايقلا نسحو «ههجو نسحا

 .ةثالثلا كردي مل ةعبرألا عاضأ نمف «ريتقت الو

 هایند رمأ حلصأ نم ينغلا لاق امگا ضعب نع يغاو - ۲

 ةراجتلاب هظ مازح نب ميكح رمأ يب يلا نأ ؛يرهزلا نع- ۳

 ٩۳ .ایلما .
 . ماعطلاو زبلا يف

 .لماعلا )١(

 ٠١۹. ص لیسارملا يق دواد وبا هجرحأ ‹لسرم ثیدح )۲(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ةراجقلا نم موم ذملا باب

 عبي ناك نم» :لاق كيب يبلا نع هل ورمع نب هللا دبع نع - ٤

 .(ايغابو امطاخ ناك هريغ ةراجت هل سيل ماعطلا

 :لاق ؟عیبب ناک امو :بيسملا نب ب ديعسل تلقف .هعيب الول «نالف لحرلا

 لحر هعاب ام لق :لاق !؟غ اب ماعطلا عيبي يذلاو :تلق ق .ماعطلا عيبي ناک

 بر) :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق يل ةريره يبأ نع ٦-

 ىف تيأرف :هلط ةريره وبأ لاق "(ةعقبلا هذه يف ءامسلا ىلإ دعصي ال نيمي

 .نيساحخنلا دعب ةعقبلا كلت

 مآ ينب عیب

 يٿ يدع نباو ۲۲۸/۷ ةيلحلا يف ميعن وبا هاورف افوقومو اعوفرم يور «فيعض هدانسإ (۱)
 وبأو ۲١٤/۸ فنصملا يث قازرلا دبعو ۳۳۷/١ دعجلا نبا هاورو اعوفرم ۲۸۷/١ لماكلا

 .افوقوم ميعن
 هح رحخأ .هللا ديبع نب مصاع فعضل فيعض هدانسإ ٥ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 :نيساخنلا ۰/۲ سودرفلا يف يمليدلاو ريبكلا هدنسم يق ىلعي وبأو TY دمحأ

 .طشنت تح اهسخني هنأل كلذب يم” باودلا عئاب وه ساخنلاو سحان عم
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيولو صفنلا ةضاور ثك

 نم كك هللا ىلإ ضغبأ راجت نم ام :لاق «ةرسيم نب ديزي نع -۸

 .ءيسنلاو ماعطلا باحصأ

 :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نب دمحأ رفعح يأ نع -۹
 عيبن :اولاقف «مهتراحج نع ممأسف هه د ةيواعم ىلع دسأ ينب نم سان لحد

 .سرض ةنؤمو «سفن نامض ؛ةراجتلا سب :لاق « قيقرلا

 .لبإلا عيب :لاق ؟كتراجت امو :لحرل هل ةيواعم لاقو :لاق-٠

 ‹«بطح اهرعبو «ثرح اهدولجو «ثرح اههاوفأ نأ تملع امأ :لاق

 .!؟بهذلا لكأتو

 ابالغ هتمعل لا هلا لوسر بهو : لاق هظ د سابع نبا نع -۱

 امال الو» :لاق وأ .(ارازج الو ‹ایفریص الو ءاغئاص هیملست ال)» :لاق

 يورو ۲۳/۲ لماکلا يف يدع نبا هحرحأ «ميلس يبأ نب ثيل فعضل «فيعض هدانسإ )١(

 كرابي نأ وجرأ انأو ءامالغ يتلاخ تيطعأ دق :ظفلب هعفري باطخلا نب رمع قيرط نم

 يراخبلاو ٠۷/١ دمحأ هحرحأ .اغئاص وأ اباصق وأ اماجح هلعجت نأ اهتيهن دقو هيف اه

 ‹فيعض هدانسإو ۱۲۷/١ ىربكلا يف يقهيبلاو ۲٦۷/۳ دواد وبأو ۲۹۸/٦ خیراتلا يت

 ال نأ اهترمأو ءامالغ ورمع تنب ةتخاف يتلاخ تبهو :ظفلب هعفري رباح قيرط نمو

 يف ظفاحلا لاق ٤۳۹/۲٤ ریبکلا يف يناربطلا هاور .اماجح الو اغئاص الو ارزاج هلعجت

 يف يطويسلا هنسح قرطلا هذهب ثيدحلاو .فيعض وهو يصاقولا هيف ٤۷/۸: ةباصإلا

 رابتعاب يطويسلا لاق امك نسح ثيدحلاف :لاقو ٥۲٠/١ يوادملا يف يرامغلاو عماجلا
 سابع نبا ثيدح ىلع علطي مل هنإو :تلق .فيعض هنإف رباح ثيدح دنس رابتعاب ال نعملا

 ال .ملعأ ىلاعت هللاو .رمعو رباح ثيدح رابتعاب هنسح لب «فنصملا ثيدح يأ

 ةساجن نارشابي رارجلاو ماجحلا ذإ عئانصلا هذه ىدحإ هملعي نمل هيطعت ال يأ :...هيملست
 ڪ
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 نم وأ «سانلا بذكأ نإ» :لاق كيك يبلا نع هلط ةريره يبأ نع -۲

 .'«نوغاوصلاو نوغابصلا «سانلا بذکآ

 بلاجحلا» يبلا لاق :لاق 4ف باطخلا نب رمع نع -۳

 .(نوعلم رکتحلاو «قوزرم

 يت

 وأ ةضفلاو بهذلا ةينآ عنصي ارو «شغ هتعنص لحدي غئاصلاو ءاهنم زارتحالا رذعتي
 .هدنع لمعتسي ام زاجنإ يف بذكلاو دعولا ةرثكلو لاحرلل ايلح

 ثيدح ۳٠۷/٤: حتفلا يف ظفاحلا لاقو ۷۲۸/۲ ةحام نباو ۳۲٤١/۲ دمحأ هحرحأ (۱)

 نبا هدروأ اذكو برطضم هدنسو ١٤۹: دصاقملا ق يواخسلا لاق .دانسإلا برطضم

 فيعض دنسب ۳٦۱/۱ يمليدللو «حصي ال هنإ :لاقو ٤/۲ ٠٠ ةيهانتملا للعلا يف يزوجملا
 رمع ناك :لاق غئاصلا عفار يأ نعو .عانصلا سالا بذکآ :هعفري ديعس يأ نع اضيأ

 يف يبرحلا ميهاربإ هجرحأ) .ادغو مويلا لوقي «غاوصلا سانلا بذكأ :لوقيف ينحزامي

 سانلا بذكأ مهنوك يف ببسلا ىلإ راشأف (ديج هدانسإ :ظفاحلا لاق «ثيدحلا بيرغ

 ؟مه ام :لاقف «نوداعتي اموق ىأر هنأ ةريره يبأ نع يورو ءةبذاكلا ديعاوملاو لطملا وهو

 دق هنأ ىلع «نوغايصلا ىوريو «نوغاوصلا اهبذك ةبذك :لاقف .لاحدلا جرح :اولاقف

 نيذلا دارأ لب «بايثلا ةغابص نيغابصلاب الو يلحلا ةغاص نيغاوصلاب دارملا سيل ةنإ :ليق

 يأ امالك غاصو ارعش غاص :لاقي «هنونيزيو هنوريغي يأ هنوغوصيو مالكلا نوغبصي
 يف ديزي يذلا غايصلا :لاقف «مالس نب مساقلا ديبع وبأ حنج اذه وحن ىلإو هنيزو هعضو

 .هب هنیزیو هدنع نم ثیدحلا

 ١٤/۲ مكاحلاو ۷۲۸/۲ ةحام نبا هجرحأ ۱١/۳: ريبحلا صيخلت يف ظفاحلا لاق (۲)

 ءافعضلا يق يليقعلاو ىلعي وبأو ٠۲/١ ديمه نب دبعو ۳۲٤/۲ يمرادلاو قاحسإو
 ال :حيحصلا ثيدحلا يق ٠۲۲۳/۳ ملسم دنع نکلو :تلق .فضیعض دنسب ۳

 يرتشي يذلا :ركتحاو « اهعيبيل علسلاب يتأيو رضحي يذلا :بلاجلا .ىطاخ الإ ركتحي
 يف راكتحالاو « هنمن ولغيل هرحدي لب لاحلا يف هعيبي الو ةراجتلل ءالغلا تقو يف ماعطلا
 .سانلا ةماع نع ررضلل اعفد راكتحالا مرحو ةصاح توقلا
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

ERASE 

 باطخلا نب رمع كردأ دق ناكو- رمع ىلوم ىيحي يأ نع ٤-
 یأرف هلظ د رمع لخدف «ريثك ماعط دجسملا باب ىلع يقلأ :لاق - لف

 نميفو «هيف هللا كراب :لاق .انيلإ بلح ماعط :اولاق ؟اذه ام :لاق «ماعطلا

 :اولاق ؟هركتحا نمو :لاق .ركتحا دق !نينمؤملا ريمأ اي :اولاق .انيلإ هبلح

 :لاقف ءامهاعدف بط رمع لسرأف «كالوم خورفو هه نامثع ىلوم خورف
 يرتشن !نينمؤملا ريمأ اي :الاق «نيملسملا ماعط راكتحا ىلع امكلمح ام

 نيملسملا ىلع ركتحا نم» :لوقي لا هللا لوسر تعم :لاق .عيبنو انلاومأب

 هللا دهاعأ :كلذ دنع خورف لاقف “ ”«سالفإي وأ ماذجب ل هللا هبرض مهماعط

 لوحف ءادبأ كلوق دعب هعيب الو ماعطلا ءارش يف دوعأ ال نأ لجو زع

 لاق «عيبنو انلاومأب يرتشن :لاقف رمع ىلوم امأو ءرصم زب ىلإ هتراحت
 اذه رمع ىلوم ىأر هنأ ثيدحلا اذه ينٿدح يذلا ىح وبأ معز :مثيهلا

 .احودشم اموذحب نيح دعب

 نع هلظ مازح نب ميكح ىهن يي يلا نأ ؛يرهزلا نع ٠١-
 .قيقرلا يف ةراجتلا

 .قيقرلا عيب نوهركي اوناك :لاق «ميهاربإ نع ۲٦-

 لاق ۳۸٠/١ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ۷۲۹/۲ ةحام نباو ۲٠/١ دمحأ هجرحأ )١(

 حتفلا يف ظفاحلا لاقو .نوقثوم هلاحرو حيحص هدانسإ ١١/١: حابصملا يف يريصوبلا

 .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاقو .نسح هدانسإ ٤

 فنصملا يق قازرلا دبع دنع ءاج ٠١۹ ص هلیسارم يف دواد وبا هجرحا «لسرم ثیدح (۲)

 ةدلاولا نيب اوقرفي نأ نوهركي اوناك له :ميهاربإل تلق :لاق «دامح نع ۸

 .كلذل الإ قيقرلا يف ةراجتلا اوهركي ملف «معن :لاق ؟اهدلوو
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 .لاملا حالصإ ةئاسر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضادر باتك

 «ةزانج ةرامع نباب ترم :لاق ءريخشلا نب ءالعلا يبأ نع -۷

 ءاذكه هديب لاقف ءاهتعبتا ولف «فريص ةزانح :لاق ؟ةزانجلا هذه ام :لاقف

 ءال :يأ «ةبابسلاب دقن مث ةرشع دقعف

 يأ نب هللا دبع تير :لاق «نيعأ نب دمحم ةينالعلا يبأ نع -۸

 :اولوقيف !ةفرايصلا رشعم اي اورشبأ :لوقيف «قوسلا ىلإ جرخي هل فوأ
 .رانلاب اورشبأ :لوقيف !ريخب هللا كرشب

 فلحخ يلصأ :نسحلل تلق :لاق «ماشه يبأ نب ديلولا نع - ۹ (

 .!؟قسافلا فلح :لاق ؟يفريصلا

 ل ينلا باحصأ نم اددع تلأس لاق ٹا دبع یا نع ١

 .هنع ىهني مهلكف «فرصلا نع هل لبح نب ذاعم مهنم

 «ةفوكلاب تنك :لاق «ةينالعلا يبأ نيعأ نب دمحم نع ١-

 رشعم اي :ىدانف ةفرايصلاب رم هل فوأ يبأ نب هللا دبع. نأ ينوثدحف

 .رانلاب اورشبأ :لاق !ةنحلاب هللا كرشب :اولاق .اورشبأ !ةفرايصلا

 ابر هللاو فرصلا ءابر هللاو فرصلا :لاق «نسحلا نع -۲

 .يريص نع نابح نبا لا :لاق «نوع نبا نع
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(۱) 1 ۳ e ly me 
 للحلا عيبي مالغ ىلع ىتأو ءاه نسحا هنإف اهشفنا :لاقف «بطرلا ¢

 اعساو ناك نإو «سلاح تنأو هرشناف ازحجاع بوثلا ناك اذإ :لاقف

 .قوسلا يه امنإ :لاقف !!رمع ىلإ هللا هللا :تلقف «مئاق تنأو هرشناف

 يرتشي نأ مكدحأ دارأ اذإ :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٥-

 ديدح هدحو اذإف «هاصعب هبرضيلف «ليوطلا ميظعلا ىلإ رظنيلف «اريعب
 .ن هيف هفلخي ال ءاریح هيف هفلخي هنإف «هرتشیلف «داؤفلا

 ايش مكدحأ ىرتشا اذإ :لاق ء«زيزعلا دبع نب رمع نع-٦

 .همهرد ال هلقع نیعی امنإ هنإف «دجتسیلف

 يف :نيئيش يف نبغلا :لاقي ناك :لاق دمحم نب يلع نع -۷

 .نينبغلا دحأ نم تملس دقف تددحجتسا اذإف ءءالغلاو ةءادرلا

 ام صحرأ ملعأ انأ :بلط ةيواعم لاق :لاق «دمحم نب يلع نع ٨۸-

 ‹«صيحخر ديجلا نأ ملعأ :لاق ؟فيكو :ليق .هالغأو قوسلا يف عابي

 .لاغ ءيدرلاو

 ترتشا دق ةيراججب رم طض د ايلع نأ ؛ قاحسإ يبأ نب سنوي نع - ۲۹

 ةكربل مظعأ هنإف !كحيو ءاهدز :لاقف .يندز لوقت يهو «مهردب امحل

 .حبرلا

 .باوثألا :للحلا )١(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 هب يرتشأ اهرد ةمقلع يناطعأ :لاق «نامیلس نب صفح نع -۰

 .مهردلا نبغ ال لقعلا نبغ نبغلا نإف «رثكأف :لاقف ءامح

 .هدوحأ نم رتش اف ایش تی رتش ثا اذإ :لاق «ةيلاعلا يبا نع - ۷۱
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 لالا حالما ةلاسر قلخلا بيذيتو سفنلا ةضاير باتك

ONOOS EE E STEGER ESOT TTT 
 ر دک

 عايتبالا يف ةسكامحلا باب

 :لاق ءامهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع-۲

 .روجأم الو دومح ال نوبغملا

 فط ةيواعم ىلع رحات لحد :لاق «برح نب دمحم نع ٣۳-

 ؟كغلب امو :لاق ؟اذه ريغ كنع يغلب دقل :رجاتلا لاقف «هسكامي لعجف

 ً[دبرأ] امأف «دي رهظ نع كلذ امنإ !هم :لاق .كمركو كسؤب ينغلب :لاق

 نأ لحر نبضغي ال :يبأ لاق :لاق «يدعسلا ةرم نب ةليمن نع ٤-

 ةمركملاو «عيب عيبلا نإف ءءارشو عيب يف هنبغ اذإ «كنم لقعأ نالف لاقي

 ٠ .ةمركم

 .اسأب ءارشلاو عيبلا يف ةسكامملاو

 .-هلثم- هت رمع نبا نع «عفان نع ۷٦-

VYةربنعب :عب تأ زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛رجاهم نب ورمع نع -  

 ريمأ اي هللا قتا :هتوص ىلعأب یدانف «لحر ماقف «هیدی نیب تعضوف ةميظع

 نب ناميلس نم اهتعب :لاق ؟اهنأش ام :رمع لاق .كب من هللاب انأ !نينمؤملا

 .نمثلا صقني نأ هنم بلط يأ :هسكام نم :ةسكامملا )١(
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 :رمع لاق .رانيد فلأ رشع ةينامث اهني يهو رانيد فالآ ةعستب كلما دبع

 :لاق ؟كوبصغف :لاق .ال :لاق ؟كوفاحأ :لاق .ال :لاق ؟كوهركأ !كحيو

 الإ هعابأ الو اعيش عيبأ ال ينأ تددو انأو .كل تح ال :رمع لاق .ال

 مدق امل :لاق ءدزألا نم لحر ينثدحو :ايندلا يبأ نبا لاق -۸

 ةئامسمخ ىلع افقوف «هل ةعيضب همواسف ءايدوهي يقل ةنيدملا اظ ةيواعم

 .افلأ نيسمخ ةيواعم هدازف :لاق ءةئامتس الإ رحآلا بأف :لاق «مهرد فلأ

 فلأب دحاولا سلحلا يق لصت كنأ ىنغلب دقل !نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف

 نأ ديرت «يلقع اذه نإ :لاق !؟رطشلا اذه يف ينحاشتو مهرد فلأ

 .ةمركم كيتو «ينعدخت
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 لاخلا ہیذھتو ةنلا ةضاير باتك

O a e ORTON) 

 تاراقعلا باب

 نم ثالث» :ل هللا لوسر لاق :لاق هبط ةرق نب ةيواعم نع -۹

 بكرملاو ءةلاصلا ةجوزلاو «عساولا نكسملا :اه ميعن ال تناك نإو ايندلا ميعن
 “(قفاوملا

 هنكسم قيض ب يبلا ىلإ اكش هنأ ؛ هل ديلولا نب ب دلاخ نع -۰

 .(ةعسلا كك هللا لسو كبايث عفرا» :لاقف

 كباحصأ ع نم كعضق ةبادو «ةيتاوم ةحلاص ةف :ةداعسلا امأف «ةواقش

 ةئيس ةًأرماف ةواقشلا امأو «قفارملا ريثك عساو نكسمو «تببحأ ثيح

 )١( فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ١/٠١۲: ةيلاعلا بلاطملا) ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ۲/٠١١١(

 .ءيطو بكر م امهدنعو .تاقث هلاحرو

 نباو بيطخلاو ١۷/٤ ريبكلا يق يناربطلا هاور ۱١۲/١: ريبكلا عماحلا يف يطويسلا لاق (۲)

 خيرات يف تثحب دقل :تلق .رظن عسيلا ق :بيطخلا لاق هب ةريغملا نب عسيلا نع ركاسع

 دقلو «عسيلا يف بيطخلا مالك ىلع الو ثيدحلا ىلع رثعأ ملف قشمد خيراتو دادغب

 مكاحلا جرحأ درم وخص يها :لاقو ٥٦٦/٦ ةباصإلا يق اذه عسيلل ظفاحلا محرت

 :يزارلا متاح وب أ هيف لاق يعبات وه اغنإو يباحص هنأ مكاحلا نظف كردتسملا يق هثيدح

 جيرخت ف يقارعلا لاق .نيعباتلا تاقث يف نابح نباو متاح يبأ نبا هركذو .يوقلاب سيل

 يناريطلا هاور ۱1۹/٠١: عمحجملا ف يمثيملا لاقو .نيل هدانسإ يق ۲۲۹۷/١: ءايحإلا

 ينو .كيدي عفرا :عمجملا يفو ءلصألا يف اذك «كبايث عفرا .نسح مهدحأو نيدانسإي

 عماحلا ييو .ءامسلا يف عستا ٤۹١: دواد يبأل ليسارملا يفو .ءامسلا ىلإ عفرا :محجعملا

 .ملعأ هللاو .ءامسلا ىلإ ناينبلا عفرا ٠٠٠/٠١: زنكلاو

 - ۳ -۔



 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر بانك

 اهتكر ت نإو «كتبعتأ كباحصأ قحلت نأ تدرأ نإ يوس ةبادو «قلخلا

 .قفارملا ليلق قيض نكسمو «كباحصأ نع كتفلح

 لعجي ملف ءاراد عاب نم» :لاق ليي يبلا نأ ؛ههظ ةفيذح نع -۲

 یف هل كرابي مل ءاهلغم يف اهن

YAY۾ ءاراد وأ اضرأ عاب نم) :لاق «هعفر ثیرح نب ورمع نع  

 ."(هلغم يف هلعجي نا الإ هل كرابي

 لهأ لوقي ام دحأ تدحو :لاق 4فط نوعظم نب نامثع نع ٤-

 م «هيبأ نع اهثرو وأ اراقع عاب نم :ةاروتلا يف بوتكم هنإ ءاقح باتكلا

 هنع يوانملا هلقن اميف ارتاوتم يطويسلا هدع تح ةدع قرط نم .ثيدحلا اذه يور (1)

 نباو ٠٦/١ يسلايطلا هاور ةفيذح قيرط نم يور دقف «ينابلألاو يواخسلا هنسحو

 دمحأ هجرخأ ثيرح نب ديعس قيرط نمو ۳۲۷/۸ خیراتلا يف يراخبلاو ۸۳۲/۲ ةحام
 هحجرحخأ راسي نب لقعم قيرط نمو ۳٤/٦ یریکلا يف يقهيبلاو ٤۲/۳ ىلع وبأو ٤

 نمو ٠٤١/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور رذ يبأ قيرط نمو ۲۹۳/۸ طسوألا يف يناربطلا

 لماكلا يف يدع نبا هجرحأ ةمامأ يبأ قيرط نمو 1 دمحأ هاور دز نب دیعس قیرط

 .۲۳۲۷ :مقر ةحيحصلا عجحار ١

 هللا قلحح دقو «ةمومذملا ايندلا نمت اهنأل :اهيف هل كرابي مل «هقبس يذلا يف هجيرخت رظنا (۲)

 . مه ةنيز ضرألا ىلع ام لعجو «هودبعيل نيلقثلا قلخو «هدابعل انكسم اهلعجو ضرألا

 يق اهنمم لعجو تعيب اذإف ءاهنم ةكربلا تعزاف يصاعملل اببس تراصو «مه ةنتف تراصف

 ةكربلاف ءاهيف كراب يتلا ةكربلا نم هلانيف هل هأيه يذلا هريبدت ىلع رمألا ىقبأ دقف اهلشم

 ىلإ اهنث فرصو رودلاو يضارألا عيب ينعي :رهظملا لاق .هقلخل ىلاعت هريبدتب ةنؤورقم
 ةراغ اهقحلي الو قراس اهقرسي ال ةفآلا ةليلق عفانملا ةريثك اهنأل بحتسم ريغ تالوقنملا

 .راد وأ ضرأ ىلإ اهنث فرص ىلوألاف اهعاب نإو عابت ال نأ ىلوألاف تالوقنملا فالخب
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 ع ١ بیذینو سفنلا ةضاير بانك
1 0 ۴ 

RITES TESTES ESO 

 .هيف هل كرابي ال نأ :راهنلا قرط هيلع تعد «راقع يف اهنمن لعجي

 فيقث نم ةأرما تءاح :لاق «يدعسلا نكسلا نب رمع نع ٥-

 وأ ءانخابس ضعب عيبي يحأ ملكو «قيض يف ينإ :تلاقف «نسحلا لإ

 امو هتحأ ربخب هربخأو «هملكو ءاجف هيلإ لسرأف «عستنف انضرأ ضعب

 عيبن تيب لهأ انإ !ديعس ابأ اي :لاقف «ماق مث (تکاس وهو «تکش

 .!اذكه بارتلا

 .بارتلا ىلإ ريصن ىتح :ايندلا يبأ نبا لاق
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

  - ۸٦كك هللا قلحخ امل» :لاق ل4 يبنلا نأ ؛هل دوعسم نبا نع .

 «منغلاو ثرحلا يف ةشيعملا لعج «ةشيعلا ١

 «ضّرألا َنَم مكل اكَجَرْخأ آاًمِمَو » :كك هلوق يف يبلكلا نع -۷

 .ثرحلا نم : لاق [۷٠:ةرغبا]

 بلاط يبا نب يلع نب نيسح نب يلع نب رمع نب يلع نع ٨۸-
 !شيرق رشعم اي» :لاق هی هللا لوسر مدق امل :لاق و هدح نع هيبأ نع

 ثرحلا ناف اوثرحاو ءاهنم اولقأف ءارطم ضرألا لقأب مكنإو «ةيشاملا نوبحت مكنإ
 "مجامجلا نم هيف اورثكأف «كرابم

 ٠۲/٤. زاکلا بحاص هرکذ سودرفلا یف يمليدلا هجرخأ «فيعض ثيدح (۱)
 :ريرح نبا لاقو ٠۲۹/٤ زاکلا بحاص هنع هلقن امیف راثآلا بیذهت يف ریرح نبا هجرحأ (۲)

 بلاط يبا نب يلع نب رمع وه اذه يلع نب رمع ناک نإ هدنس حیحص اندنع ربح اذهو

 نب يلع نب رمع هنظأ ينإف بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب رمع نكي ملو
 وبأ كلذك هجرحأ لسرم ثيدحلا :تلق .السرم هضعب هنع يور دق هنأ كلذو نييسحلا

 رازبلا دنع يلع نع الوصوم ءاحو ۲۲۹/۲ ننسلا يف يقهيبلاو ۳٠۳/١ ليسارملا يف دواد

 .عرزلا يف بصنت نأ محامجلاب رمأ لب يبلا نأ بلاط يبأ نب يلع نع :ظفلب ۲

 هيفو ۱١۹/١: عمحلا يف يمثيملا لاق .نيعلا لحأ نم :لاق ؟اذام لحأ نم :تلق :لاق

 .اضيأ فيعض يرهزلا دمحم نب بوقعيو فيعض وهو صفح نب دمحم نب مثيها
 يه :ليقو «ثرحلا ةكس اهسأر يف نوكي يتلا ةبشخلا يهو ةمجمج درفم :مجامجلاو

 .نيعلا لحأ نم عرزلا يف ةعوفرم لعب سأرلا ةمجمج
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 لالا حالصإ ةلاسر قاخلا بيذهفو صقنلا ةضامر باثك

 مكلامعأ ريخ نم» :لاق ي يبلا نأ ؛ةبقع نب ىسوم نع -۹

 بيصأ ام لك يف رجؤي ثرحلا بحاصو ءءايبنألا لمع نم وهو «منغلاو ثرحلا

 ةلمنلا ترجو ءريطلا برض اميف رجؤي هنإ تح «هلمع ريغب وأ هلمعب هنم

 .'«ةرذلاو

 تركذف ي يبلا ىلإ تءاح ةأرما نأ ؛ قاحسإ نب دمحم نع ٠-

 اهيف لعجت نأ ي هللا لوسر اهرمأف «نيعلا هيلع تفوخت اثرح اه نأ
 . جام

 ‹«نيرمعملا ضعب لأس هلط ةيواعم نأ ؛دماح نب نسحلا نع ١-

 الو لوعت «ةراوخ ضرأب ةرارخ نيع :لاق ؟لضفأ لاملا يأ :ينربخأ :لاق

 ضرألاو «سرف اهعبتي سرف اهنطب يف سرف مث :لاق ذا م :لاق .لاعت
 كريغل كلت :لاق !اهركذت كارأ ام ؟منغلا نم تنأ نيأ :لاق .ةبقعم ةلبقم

 يف لوقت امف :هفط ةيواعم لاق هفتي اهرشاي نل كلت !نيتموما يمأ اب

 ءادفن امهتقفنأ نإ ناكطصي نالبح !نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ةضفلاو بهذلا

 .ادیزي م امهتکر ت نإو

 نبا ثيدح نم ۱۲/۴ لماکلا ي يدع نیا حر نکلو هجر نم دحأ ملو «لسرم هدانسا (۱)
 .فيعض وهو .منغلاو ثرحلا :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ :لعس ل هللا لوسر نأ ؛سابع

 نم ام :للب هللا لوسر لاق :لاق «سنأ نع ۱۱۸۸/۳ ملسمو ۸۱٦/۲ يراحخبلا جرحأو
 هب هل ناک الإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط هنم لكأيف اعرز عرزي وأ اسرغ سرغي ملسم

 .ةقدص

 . :مقر ثيدحلا رظناو ‹لضعم هدانسإ )۲(
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهنو سقنلا سایر باک

 هللا دبع نب هللا دبع ىقل :لاق «ىنشخلا ىسوم نب دام نع-۲

 ءاهجلاعأ ضرأو لام ىلع ينلد :هل لاقف «يرهزلا باهش نبا ثراحلا نبا

 نبا ًاشنأف «هقراف م ` ‹فصي لعجف :لاق «يدقلا لثم يف « بشح يذ لثم

 :لوقي باهش

 اقرشم نيتيرقلا ىلعأب ريسي هت يقل ام هللا دبعل لوقأ

 اقزرتو باحت نأ اموي كلعل اهكيلم ع داو ضرألا ايابخ عبتت

 اقرود ناك دقو ىطعأ بشح اذ ٠ ةردقب زيزعلا ىطعأ يذلا لعل
 اقفدت تراغ ضرألا هايم ام اذإ ٠ ةباثم اذ اعساو الام كيطعيس

 .ةباهم :لوقي هریغو

 ام» :لک هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر رشبم ما نع - ۳

 ءرئاط وأ «عس وأ «ناسنإ هنم لکایف ءاعرز عرزپ وأ ءاسرغ سرغی ملم نم

 .ةقدص هل هل ناک الإ

 ةرب :لاق ؟لضفأ لاما يأ :ةعصعصل لاق هنأ ؛هلط ةيواعم نع - - 4

 ةرارحخ نيع وأ ءءارضحخ ضرأ يف ءارفص ةجعن وأ یاربغ ضر يف ءارم

 نارجح ام :لاق ؟ةضفلاو بهذلا نيأف :فظ د ةيواعم لاق .ةراوحخ ضرأ يف

 .اديزي م امهتكر ت نِإو ءادفن امهنم تذحأ نإ «ناکطصی

 .۱۱۸۸/۳ ملسمو ۸۱۷/۲ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۱)
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 لالا حالما ةلاسر ٍ قلخلا بيذونو صفخلا ةضادر بانك

 نب لهس مسق امل :لاق «فوع نب نمهحرلا دبع نب رمع نع ٥-
 اهب تذحأ نإ «ةيصوب كيصوم نإ !يتحأ نبا :لاق ءانلاومأ اننيب فينح

 الو «قرحأل لام ال هنأ ملعا «هب تولحخ ول كيبأ لام نم كل ريخ يهف

 «لق نإو همعطت ملو كمعطأ ام لاملا ريح نأ ملعاو «حلصم ىلع ةليع

 حضنلا نإو ءاهلهأ لام ةيشاملا نإف ءالام سيلو لامج قيقرلا نأ ملعاو

 هسفنب هيف موقي ةيلهاجلا يف اندحأ ناك امنإ «لامم سيل ضرألا لوعت

 «باودلا هيف تبكر املف «مهيلع هتببحو هيز دري مث «هينبو هتحوزو

 دب ال تنك نإف «هلهأ رصق بايثلا هيف تسبلو «ناهدألا هيف تبرشأو

 ال اهتكرت نإو ءاهتعرز اهيلإ تطشن نإ «ةعرزم ذختاف ءائيش اذختم

 .ائیش كمرغت

 ناك هنإف «ةعارزلاب كيلع :ةورع لاق :لاق «يرهزلا نع ٦-

 :ةيلهاجلا يق تيبب اهيف لثمتي

 اقزرتو باحت نأ اموي كلعل  اهكيلم عداو ضرألا ايابخ عبنت
 الو ارانيد ظ ريبزلا عدي مل :لاق بط د ريبزلا نب هللا دبع نع - ۹۷

 نيرادو «ةنيدملاب اراد رشع ىدحإو «ةباغلا اهنم ؛ نيضرأ الإ ءامھرد

 .رصح. ارادو «ةفوكلاب ارادو «ةرصبلاب
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 لاملا حالصإ ةئلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

 ديلا لمع باب

 بسكلا يأ !هللا لوسر اي :لاق هلط جيدحخ نب عفار نع - ۹۸

 ٣ (روربم عیب لکو هديب لجرلا لمع» :لاق ؟بيطأ

 ل هللا لوسر عمم هنأ ؛هه بركي دعم نب مادقملا نع-۹

 لمع نم كك هللا ىلإ بحأ اماعط مكدحأ لكأ ام» :لوقي -هيدي اطساب هآرو-
( 
 «هدی ٤

 ‹«فافقلا لمعي يب ينلا دواد ناك :لاق «رهازلا يبأ نع ٠-

 اهنمن لكأيو اهعيبيو

 لمعي يذلا نإ :ةاروتلا يف تأرق :لاق «رانيد نب كلام نع ٠١-

 .!هتامو هایحم یبوط ءلکایو هدي

r. ۱اولمعاو تبيان ءأرلك للا اهات و :ناميلس نع -  

 .هديب لحرلا لمع وه :لاق :٠ هربوا الص

 ريبكلا ف يناربطلاو ۱۸۳/۹ رازبلاو ٤۱/٤ دحل اور 1/6 عسا ف يشيل لاق

Eلاحر دمحأ لاحر ةيقبو طلتحا هنكلو ةقث وهو يدوعسملا هيفو ٤۷/۸ طسوألاو  

 .رمع نبا نع يور هنأ امك ۸٥/۲ بعشلا يف يقهيبلاو ٠۳/۲ مكاحلا هجرحأو .حيحصلا

 .تاقث هلاحرو ريبكلاو ۳۳۲/۲ طسوألا يف يناربطلا هاور 1١/٤: عمحجملا يف يمثشيملا لاق

 اباثم نوكي نأب هللا دنع لوبقم يأ :روربم عيب .ينابلألاو يطويسلا ثيدحلا ححص هيلعو
 ىلإ عفانملا لاصيإ نم هيف امل ةنايخ الو هيف شغ الو ادساف نوكي ال نأب عرشلا يف وأ هيلع

 .ةراجتلا اهب دوصقملا دوقعلا ةيقب ىلع عيبلاب هبنو «نوحاتحي ام ةئيهتب سانلا

 ۷۳١/۲. يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح (۲)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باثك

 '«روربم عیب لکو هديب لجرلا لمع» :لاق ؟بيطأ بسكلا

 نأل» :لاق ي يبلا نأ ؛هدح نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٤ ٠-

 ."(هوعنم وأ هرطعأ ‹«سانلا لاسي نأ نم هل ريخ ‹اهنمثب

 مرم نب یسیع لاق :لاق «هل خیش نع برح نب بیعش نع ٥-

 هركيو «سانلا نع اهب ينغتسي ةنهملا ملعتي دبعلا بحي كلك هللا نإ :ةاتل

 .ةنهم هذحختي ملعلا ملعتي دبعلا

 نأ كشوي هنإف «ةنهملا اوملعت :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٠٦-

 .هتنهم ىلإ مكدحأ جاتحي

 ردق تحت دقويل 4ظ ءادردلا وبأ ناك :تلاق ءءادردلا مأ نع ۷

 .هانیع عمدت تح «هل

 .سانلا نع هؤانغتسا هزعو ءليللا فوج

 رظنا ةريثك دهاوش هلو ۸٥/۲ بعشلا يق يقهيبلاو ٠۲/۲ مكاحلا هجحرحخأ «لسرم ثيدح (۱)

 .۳۰۹ :مقر

 oo/Y. يراحخبلا هحرحخأ «حيحص ثیدح (۲)
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 انأو «ديز نب رباح يلع لحد :لاق ءرانید نب كلام نع -۹

 نم لک هلا باتک لقتب لمعت ‹«لمعلا معن ز: :لاقف < a ملا يق ب ك

 .لالحلا بسكلا هللاو اذه «ةقرو لا ةقرو

 يرتشيف «هدیب لمعي ها و ناملس ناک :لاق «ةديرب نبا نع -۰

 .هعم نولكأيف نيمذحا وعدي مث اماعط هب

 «ةباحس هب رم ذإ مئاق لحجر امنیب :لاق «هبنم نب بهو نع -۱۱

 نالف ةعرزم يقساف لصوملا لبج ىلإ يريس نأ :اهنم يداني ایدانم عمسف

 نم لضفأ وه لحجر ضرألا يف نوكي نأ يغبني ام :لحرلا لاقف .نالف نا

 لحرلا نع لأسف لصوملا لابج ىتأف .هتعرزم 2 لإ ةباحسلا كلست ءاذه
 امف ‹ةعرزملا هذه يف مئاق لحر انأ :لاقف «هلاح نع هلأسف هاتأف «ربحأف

 ‹«ثلثلا ناطلسللو «ثلفلا يل ناك «ءيش نم اهنم يل كك هللا حرحأ

 «معن :لاق ؟كنم لضفأ وه ادحأ ملعت لهف :لاق .ثلشلا نيكاسمللو
 ك هللا نادبعي نيلحرب اذإف ءامهاتأف :لاق .ينم لضفأ امه نالجر انمامأ

 امه تقلفتف لبحلا حفس س ىلإ الزن احبصأ اذإف ءلبجلا سأر يف هلك ليللا

 له :لاقو «ةصقلا امهيلع صقف ءاعجرو هاذخأف امهقزر نع ضرألا

 .انم لضفأ امه نالحر انمامأ «معن :الاق ؟امكنم لضفأ ادحأ ناملعت

 احبصأ اذإف «لبحلا سأر ف هلك ليللا كك هللا نادبعي نيلحرب اذإف امهاتأف

 م اهنابلأ نم ابرشف شوحولا امهيلإ تعمتحاف ءلبحلا حفس ىلإ الزن
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 :الاق ؟امكنم لضفأ ادحأ ناملعت له :لاقو «ةصقلا امهيلع صقف «اعحر

 ةيرق يف ناوحأ نالحر اذإف ءامهاتأف .انم لضفأ امه نالحر انهه «معن

 صقف «ةيحان يف ءيدرلاو «ةيحان يف ديجلا نالعجي «رحآلاب ناتكلا ناطسمي

 ام انبلط :الاقف .امهنم لضفأ امكنأ ناذه يناربخأ :لاقف «ةصقلا امهيلع

 .هيف مه امم لضفأ يديألا بسك اندحوف موقلا بلط

 ةءاندلا ضعب اهيف ةبسكم :لاق بف باطخلا نب رمع نع -۲
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 [لاملا ين دصقلا باب]

 يدهلاو حاصلا تمسلا» :لاق ي يبلا نع هڪ سابع نیا نع -۴

 .(ةوبنلا نم اءزج نيرشعو ةسخ نم ءزج ؛داصتقالار حاصلا

 تمسلا» : يبلا لاق :لاق ههل سحجرس نب هللا دبع نع ٤-

 .(ةوبنلا نم اءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج ؛داصتقالاو ةدؤتلاو نسحلا

 هللاو ؟ماصلا تمسلا ام يردت :لاق «نيسح نب نايفس نع ٥-

 مزلدق نوكي نأ وه امنإ ؛بوشلا ريمشت الو «براشلا قلحب وهام
 ءيشلا وه ؟داصتقالا ام نوردتأ «تمسلا باصأ دق :هل لاقيف «قيرطلا

 .ريصقت الو ولغ هيف سيل يذلا

 :مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس لاق :لاق «حيحب يبأ نبا نع - ۹

 ملف ءاوملعي من امو سانلا ملع ام انملعو «اوتؤي مل امو سانلا يتوأ ام انيتوأ

 رقفلا ف دصقلاو ءةداهشلاو بيغلا ىف كك هللا ةيشحخ نم لضفأ دحن

 ..اضرلاو بضغلا يف قحلا ةملكو «ىنغلاو

 يق ءايضلا هححصو ۳۹٤/٤ دواد وبأو ۷٩۱ بدألا ی يراخبلاو ۲۹٣/۱ دما هجرحا (۱)
 خيشلاو حتفلا يف ظفاحلا هنسحو .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاقو ٠٠١/۹ ةراتحملا
 لعفلاو لوقلا يق دصقلا كولس وهو لادتعالا :داصتقالا «ةنسحلا ةئيلل :تمسلا .ينابلألا
 .اهيلع ماودلا نكمب ليبس ىلع قفرب امهيف لوحدلاو

 يف يناربطلاو ۱۸١/١ ديمح نب دبعو .بيرغ نسح :لاقو ۳٠٦/٤ يذمرتلا هجرحأ (۲)
 .يطويسلا هنسحو ٥/۹ ٠< ةراتخملا ق ءايضلا هححصو ٦٦/۳ بيطخلاو ١ طسوألا
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 لاملا حالصإ ةلاس قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

TE 0 A OSE CK E HORSES ا 

 ك يبر يناصوأ :لاق اا دواد نأ ؛ناوکذ نب نسحلا نع -۷

 بضغلا ف لدعلاو «ةينالعلاو رسلا يف هتيشخب يناصوأ :لاصحخ عستب
 نأو «ينعطق نم لصأ نأ يناصوأو ءرقفلاو ىنغلا يف داصتقالاو ءاضرلاو

 يتمصو «اربع يرظن نوكي ناو «ينملظ نمع وفعأو «ينمرح نم يطعأ
 .ارکذ يلوقو «ءارکفت

 ك هللا ىلإ رمألا بحأ نم نإ :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۸

 يف دبع قفر امو «ةيالولا يف قفرلاو ءةردقملا يف وفعلاو «دحلا يف دصقلا

 . .ةمايقلا موي هب كك هللا قفر الإ ؛ايندلا

 اندنع ي هللا لوسر ىلص :لاق هه هدح نع ةملس يبأ نع -۹

 نم ايش هيف انلعجو «نبل حدقب هراطفإ دنع هانيتأف ءامئاص ناك و «ءابقب

 :انلق (؟اذه ام» :لاق «لسعلا.ةوالح دحجو هقاذف هعفر املف «لسع

 «همرحأ ال ينإ امأ» :لاقف «هعضوف «لسع نم اعيش انلعج !هللا لوسر اي

 لك هللا هانغأ دصتقا نمو كاك هللا هعضو ربكت نمو كك هللا هعفر عضاوت نمو

 . قك هللا هبحأ هللا ركذ رثكأ نمو كك هللا هرقفأ رذب نمو

 يقارعلاو ءءايحإلا ف يلازغلا هركذو عضاوتلا ةلاسر يف .فنصملا هجرحخأ «فضيعض هدانسإ )١(

 ‹«ثيدحلا اذه ىلإ اوريشي ملو رازبلا دنع رخآ ثيدح ىلع اولاحأ امهجيرخت يف يديبزىلاو
 انك :لاق ةحلط نع ٠١١/۳ رازبلا دنع :لوألا .قرط نم ثيدحلا اذه درو دق :لوقنف

 انببصو بعق يف ةقان هل انباحف موصلا هدهجاف مئاص وهو ةكع لي هللا لوسر عم يشم
 هنأک هديب لاق هقاذ املف ءهانلوان سمشلا تباغ املف «هرطف دنع هب همرکن السع هيلع

 س
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضابر باتك

 امهيلع دواد نب ناميلس لاق :لاق «نمهرلا دبع نب مثيخ نع - ۰

 .هاندأ هنم يفكي هاندحوف «هانبرج دق شيعلا لك :مالسلا

 ل اوقفت اإ يدو $: هللا لوق يف يروثلا نايفس نع ١-
 (اوُرعََبَمَلَو  هوعیضیف هقح ريغ يف هولعج م :لاق ۷در ( أوفر
 [۷٠:هترفل] 4 (2) اًماوَق كلذ نيب َناََو $ هقح نع اورصقي م :لاق [۷٠:دءرما]

 .الضفو الدع

 نع لئس «نيريس نب دمحم نأ ؛ناسح نب ماشه نع -۲

 .قح ريغ يف قافنإلا :لاق ؟فارسإلا

& 

 ا هللا كمركأ :لاق هبسحأ «هب كمركن نأ اندرأ السعو انبل :انلق ؟اذه ام :لوقي

 نمو هللا هرقفأ رذب نمو هللا هانغأ دصتقا نم :لاق مث ءاهانعم اذه ةوعد وأ ينتمركأ
 يف يمثيملا لاقو .فيعض هدنس :يقارعلا لاق .هللا همصق ربجت نمو «هللا هعفر عضاوت

 لوسر يتأ :تلاق «ةشئاع نعف : يناثلا قيرطلا امأو .هفرعأ مل نم هيفو ٠١۳/٠١: عمحا

 ؛هب يل ةجاح ال حدق يف نيمدأو «ةبرش يف نيتبرش :لاقف لسعو نبل هيف حدقب لب هللا

 عضاوتأ «ةمايقلا موي ايندلا لوضف نع هللا ينلأسي نأ هركأ «مارح هنأ معزأ ال ينإ امأ

 رثكأ نمو هللا هانغأ دصتقا نمو «هللا هعضو ربكت نمو هللا هعفر هلل عضاوت نمف « هلل

 طسوألا ف يناربطلا هاور ۳۲٤/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق .هللا هبحأ توملا ركذ

 هلاجر ةيقبو دحاو ريغ هفعضو نابح نبا هقثو دقو يربنعلا عروم نب ميعن هيفو ٥
 ةيشع ءابقب راصنألا يف ىسمأ لي يبلا نأ يلع نب دمحم نعف :ثلاثلا قيرطلا امأو .تاقث

 لاقف «هقاذف حدقب ىسمأ امل يراصنألا ةلوخ نب سوأ هاتأف ءامئاص یسملو «سیم

 امأ :لاقو «هعضوف :لاق .لسعو نبل وأ لسعو ءام :لاقف ؟كبارش ام :# هللا لوسر

 دصتقا نمو «هعفر هلل عضاوت نم هنإف «ىلاعت هلل اعضاوت هكرتأ نكلو «همرحأ ال ينإ
 ۲۲۲/٤. رداونلا يق ميكحلا هجرحأ لسرم ثيدح .هللا هرقفأ رذب نمو « هللا هانغأ
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 لاملا حالصإ ةفلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضادر باتك

SO SORTS OESNOOS د ج د د ت ت ا 

 فيك :زيزعلا دبع نب رمعل لاق هنأ ؛ناورم نب كلملا دبع نع ٣۳-

 آذإ ريذّلاَو ط :كإك هللا لاق ؛نيتتيسلا نيب ةنسحلا :لاق ؟كينغي امو

 ..۷دترف] 4 &) اًماَوَق كلذ نب ناََو اوُرُعَقَم ملو اوفر مَن اوقف

 امزحو «نيد يف ةوق :نمؤملا ةمالع نم نإ :لاق «نسحلا نع ٤-

 «قح يف ءاطعإو «لام يفاسّيكو «ملع يت املحو «نيقي يف انامإو «نيل يف
 «ةبغر يف اعٌروتو «ةردق يق اناسحإو «ةقاف يف الّمحتو «ىنغ يف ادصقو
 ياحرلا يف اروبصو «هراكلا يق ةوقو «ةدش يف اربصو «دهج يف اففعتو
 «ریکتی الو «حزمب الو ءةيمحلا هلحمت حنجج الو «بضغلا هبلغي ال اروكشو

 الو «هتوهش هبلغت الو «ةبيصملاب تمشي الو «راجاب رضی الو «مّظعتی الو
 الو «هحرف هبلغی الو «هرصب هقبسي الو «هناسل هردبی الو «هتبغر هیدرت

 «هنیل هب رصقی الو «هصرح هفختسی الو «هنطب هحضفی الو «هاوه يف لیع
 سانلاو «ءانع ق هنم هسفن «رتقي الو «فرسي الو «رذبي الو «لخبي الو

 ين الو «رطب هحرف يف الو «سبل هناع الو هقلخ یف یر ال «ةحار يف هنم
 .هبحاص هب دعسیو «هراشتسا نم دشری «عزح هنزح

 لكأي نأ افرس ءرملاب ىفك :لاق هه باطخلا نب رمع نع ٥-

 .یھتشا ام لک

 رهش لك تيب لهأ يفكي :لاق 4 باطخلا نب رمع نع ٦-

 .محل مهارد ةئالث
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 لاملا حالصإ ةلاس قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
OES ENO ON OC OENOLDS OOS OCS GOES OD 

 ةيواعم لاق :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نب دمحأ نع -۷

 تيأر ام :لاقو .ةنؤملا فصن كنع يفكيو «ةشيعملا ماوق دصقلا :هلظ

 حاتفم ربدتلا نسح :لاقي ناكو :لاقو .عيضي قح هبناج ىلإو الإ اريذبت

 ينغ نم ريخ ددسم ريقف :لاقي ناكو .داصتقالا ةمالسلا بابو «دشرلا

 .فرسم
 :لوقي ناك هنأ ءامكحلا ضعب نع ينغلبو :ايندلا يبأ نبا لاق -۸

 «لاملا كيلع لبق ؛دصقلا ىلع البقم نكو «داسفلا ىلع كاوه بلغأ
 «برال ةاضرمو «ندبلل ةحار هيفو «بنذلا ميظع نم مصعي داصتقالاو

 .بونذلا نم نيصحتو

 ىأرف لب يبلا يلع لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 ام لق اهنإف هللا معن راوج ينسحأ !ةشئاع اي» :لاقو ءاهحسمف ةاقلم ةرسك

 .«مهيلإ عجرت نأ تداكف تيب لهأ نع ترفن

 راوحلا نسح نأل :مهيلإ تداعف .۲:مقر ثيدحلا ىلاعت هلل ركشلا ةلاسر يف هجيرضت رظنا (۱)

 كلذو ءاهب فافختسالا نم اهب يمرلاو ءاهركش نم اهميظعتو ءاهميظعت نم هللا معنل
 ديصو ةدوجوملا ةمعنلل ديق ركشلا :اولاق اذهو «بولسم توقمم روفكلاو ءنارفكلا نم

 ءاهباصن يف تعجرف ةرفان تعشقأ املقو «راوب معنلا نارفك :اولاقو .ةدوقفملا ةمعنلل

 صلقتم هللا رتس غوبس نأ ملعاو ءراوحلا مركب اهبراه مدتساو ركشلاب اهدراش عدتساف

 نأ ىسع راوحجلا ناسحإ ىلع ظفاحف :يلازغلا لاقو .اراقو هلل جرت مل تنأ اذإ بيرق امع

 «ماركإلا دعب ةناهإلا اهبعصأو رومألا رمأ نإف ءلاوزلا ةرارع كيلتبي الو «كيلع هتمعن متي
 معنب بعل نم ىلع اقح نإ :مهضعب لاقو «لاصولا دعب قارفلاو «بيرقتلا دعب درطلاو

 س
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضاير بانك

 ليئارسإ ونب ناك :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعح نع ٠-

 مهشوشح نوعبتي اولعجف «عوجملا مهيلع هللا طلسف «زبخلاب نوجنتسي

 .اهنولکأیف
 ليئارسإ ينب نم ةأرما "تحن :لاق «رباح نب ىحي نع ١-

 .اهتاكأف ع وحبا اهيلع هللا طلسف ءرحح يف اهتلعج م «ةرسكب اه يصل

 يف مهيلع كك هللا عسو دق ةيرق لهأ ناك :لاق «نسحلا نع -۲

 ققح عوجلا مهيلع كك هللا ثعبف «زبخلاب نوجنتسي اولعح تح «قزرلا

 “نودعقي ام نولکای اولعج

 ناطيشلل نإ :لوقي ناك هنأ ؛هلط ريشب نب نامعنلا نع -۳

 ‹«كك هللا معنأب رطبلا :هحوخفو ناطيشلا بصانم نمو ءاخوخفو ابصانم

 ريغ يف ىوهلا عابتاو كك هللا دابع ىلع ءايربكلاو كلك هللا ءاطعب رخفلاو

 .كک هللا تاذ

oor. 

 دقف اهمظع نمف ءاهرفك يف امهلاوزو ءاهركشب معنلا طابتراف .اهايإ هبلسي نأ ىلاعت هللا

 اذإ ةمعنلل لاوز ال :اولاق اذهو ءلاوزلل اهضرعو اهرقح دقف اهب فحختسا نمو «اهركش

 اياطعلا ةرثكب لاوزلا نع هتمعن نصح نم لقاعلاف «ترفك اذإ اه ءاقب الو «تركش

 نيعجأ مهيلع هللا تاولص هللا ءايبنأ نم هسنح رباكأ ةلكاش ىلع ىرحو لاضفإلاو

 ةمعنلا نوعيشي امك ركش نسحب ةمداقلا هللا ةمعن اوقلتي نأ مهبأد نيذلا هدابع صاوحخو

 .هللا دمحب ربصلا ليمجب ةعدوملا

 .تحسمو تفظن :تحجبأ (۱)

 .زاربلا وأ .ةرذعلا نع ةيانك (۲)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضابر باتك

 لاعام» :لك هللا لوسر لاق :لاق هل هللا دبع نع ٤-

 . دصعقم

roلاؤسلا» :لب هللا لوسر لاق :لاق 4ف كلام نب سنأ نع  

 ‹توملا دئار یمحلاو ‹دصتقا نم لاع امو ‹شيعلا فصن قفرلاو «ملعلا فصن

 "”(نمؤملا نجس ايندلاو

 نم ٠١۸/٠١ يناربطلاو ٠٤۷/١ دمحأ هاور ۱۹۰۱/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 عمحجما يف يمثيملا لاق .فيعض امهالكو سابع نبا ثيدح نمو دوعسم نبا ثيدح
 نب ميهاربإ مهديناسأ يفو ۲٠٦/١ طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هاور ۰

 ريبكلا يف يناربطلا هاور سابع نبا ةياور نمو :لاقو .فيعض وهو يرجملا ملسم
 هل يطويسلا زمرو .فالحخ مهضعب قو اوقثو هلاحرو ٠١۲/۸ طسوألاو 11

 راح ام وأ فارسإلا ىلإ زواجتي ملو ادصق اهيف قفنأ نم رقتف ام يأ :دصتقم .نسحلاب

 هلايع ىلع قيضيف رتقي ملو «هللا ةيصعم يف فرصلاب رذبي م اذإ :ىنعملاو «دحلا زواج الو

 :ءايحإلا يق لاق .نمؤملا هافك يذلا هللا فلحخ نم اطونقو احش هيلع بجو اقح عنو

 ‹بلطلا يف لامجإلا هنكمأ اهيف دصتقا نمف « قرخلا كرتو قافنإلاب قفرلا داصتقالاب ينعنو

 فرس الو «فرسلا يف ريخ ال :ليقو «هفرس هودعو «هدصق لحرلا قيدص :ليق مث نمو

 لکو تاو یقتاب هلا دصق نم :ثيدحلا نعم ليقو .فارسإ يت ريثك ال :ليقو «ريخلا يف
 | قتی نم :هانعمف «بستحب ال ثیح نم هقزریو هیفکیو هلفکی لب هریغل هجوحي م هيلع

 لوم هت تاسیس ا دص نمو اع هل لم هاوس اع شارعالاو هلع لااا ی
 سانلا ىلإ ةجاجلا وأ لاحلا لالتجحا يهو

 يواخسلا هدهاوش ينو هيف لوقلا لصف دقو لاثمألا يف يركسعلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۲)
 ٠١١. :مقر عحاريلف دصاقملا يف
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 معطملا ين دصقلا باب

 نبا الم ام» :لاق لَك يبلا نأ ؛يلط بركي دعم نب مادقملا نع ١-

 ةلاح ال ناک ناف «هبلاص نمقي تالکأ مدآ نبا بسح ءهنطب نم ارش ءاعو مدآ

 .'(سفن ثلثو «بارش ثلثو «ماعط ثلثف

 اثدحم مارحلا دجسملا يف تيأر :لاق «يزارلا ىح يبأ نع -۷

 رمع نبا دنع لحر ًأشحت :لوقي هتعمسف .ءاكبلا ىح :اولاقف «هنع تلأسف

 :لوقي ي هللا لوسر تعم ينإف «كءاشح انع فك !اذه اي :لاقف هه

 ."(ايندلا يف اعبش مكر ثكأ ةمايقلا موي اعوج مكلوطأ»

 ١. :مقر عوجلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 يقهيبلاو 1٤۹/٤ يذمرتلاو ١١١١/١ ةحام نبا هاور :۹۹/۳ بيغرتلا يق يرذنملا لاق (۲)

 ثيدح نم يور :ينابلألا خيشلا لاق .نسح :يذمرتلا لاقو ءاكبلا ىي قيرط نم ٥

 يقترتو هتاذل نسح اهضعب نإف «فعض نم اولخت ال اهتادرفم رثكأ تناك نإو قرط

 «عبشلا دنع ةدعملا نم جرخي يذلا حيرلا وه :كءاشج .حيحصلا ةحرد ىلإ اهعومجمت

 برقي وهو فيك «ءاعرشو ابط مومذم وهو عبشلا وهو هببس نع يهن ءاشحلا نع يهنلاو
 ةوطس رسكيو «ناطيشلا يراج قيضي عوحللاو «نايغطلا ىلإ سفنلا جيهيو «ناطيشلا

 ةدش اهعبتي مث «تاحوكنملا ىلإ قبشلا ةدش ًأشنت عبشلا نمو ءامهرش عفدنيف ؛سفنلا

 عبتي مث «تاحوكنملاو تاموعطملا ف عسوتلا ىلإ ةليسولا امه ناذللا لاملاو هاحلا ىلإ ةبغرلا

 دلوتي مث «تادساحماو تاسفانملا بورضو تانوعرلا عاونأو هاجلاو لالا راٹکتسا كلذ

 دقحلاو دسحلا ىلإ كلذ ىعادتي مث ءءايربكلاو رثاكتلاو رحافتلا ةلئاغو ءايرلا ةفآ كلذ نم

 رطبلاو ءاشحفلاو ركنملاو يغبلا ماحتقا ىلإ هبحاصب كلذ يضفي مث ءءاضغبلاو ةوادعلاو
 س
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 ةلسكم اهنإف «ةنطبلاو مكايإ !سانلا اهيأ :لاق هلظ رمع نع -۸
 ربحلا ضغبي كك هللا نإف مقسلل ةرثؤم «دسحلل ةدسفم ءةالصلا نع

 دعبأو «حالصإلا نم ىندأ هنإف ؛مکتوق يف دصقلاب مكيلع نكلو ‹نيمسلا

 رثؤي تح دبع كلهي نل هنإف «كلك برلا ةدابع ىلع ىوقأو «فرسلا نم

 .بلقلا ةاسقم ةنطبلا :لاق هه يلع نع ۹

 "اغلا نس ایلطم لإ هش رش یم هل ناک

 محل هدنعو هنبا ىلع هلظ رمع لحد :لاق «نسحلا نع ١-

 .مهردب هنم انيرتشاف محللا ىلإ "انمرق :لاق ؟اذه ام :هل لاقف "ضیرغ

 املك لكأي نأ افرس ءرملاب ىفك !؟هتیرتش ذا محللا تيهتشا املكو :لاق

 .یھتشا

 قانسح صقنت نأ الول هديب يسفن يذلاو :لاق هه رمع نع-۲

 .مکشیع نیل يف مکتطلاخ

 ادوفو 4إ ىسوم يبآ عم انجرح :لاق «سيق نب فنحألا نع - ۳

 و
 .كبر محر نم الإ ةمالسلا مدعو ةمايقلا ي عوحلا ىلإ ضفم كلذو «رشألاو

 .يرط يأ :ضیرغ (۱)

 .انیهتشا :انمرق (۲)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير بانك

EERE 
o 

 امويو «نبلب اموي نهمدأي تازبخ ثالث رمعل تناكو هه رمع ىلإ

 نولكأي موقلا لعجف «تيزب امويو !شیر غ مح امویو «نمسب

 «شيعلاب مكملعأل ينإو «مك ر ذعت ىرأل ينإ :هلط رمع لاقف «نورذعيو

 يقبتسأ نكلو «قئالصو ابانصو ءالصو ةمنسأو و رکارک تلعجل تئش ولو
 ُدکتایح یف کتبی متَهذَا :لاقف اموق ركذ ك هللا نإ «يتانسح

 ر رد

 .[.:دتسال] 4 اهب متعتمتس ةعتمتس او اًتدلا

 باحصأ ىلع اورم ال !سانلا رشعم اي :لاق هه رمع نع ٤-

 .حلمب ةرم «تيزب ةرم «نمسب ةرم «محلب ةرم ؛محللا مكيهشي نأ «دئاوملا

 هلهأل اميق لحرلا نوكي ال :لاق هلط بلاط يبأ نب يلع نع ٠١-
 .لذتبا هيبوث يأ يلابب الو «عوجلا ةروف هب دس ام يلابي ال تح

 وأ !هللا ناحبس :لاق .دوعأ نأ ردقأ تسلو «تلكأ دق :لاقف «هماعط

 .؟دوعي نأ عيطتسي ال تح نمؤملا لكاي

 نإ :هلظ بدنحج نب ةرمسل ليق :لاق «ةلاضف نب كرابملا نع -۲۷

 .هيلع تيلص ام تام ول :لاق .ةحرابلا مشب كنبا

 نع ذمو ل رز ف :كك هلوق يف ةبالق يبأ نع ۸

 راف ا لاو سس نودقعي يتم نم سان :لاق [۸:راکم] 4 میعتلا

 .مختأ تح ماعطلا نم رثكأ :مشب (۱)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةمضابر باتك

 لحجر ىلع رانيد نب كلام لحد :لاق «يرصبلا نسحلا يأ نع -۹

 هيف انا ام یرت ام !ییجب ابا ای :لاقف «دیقو هيلع جرح جارخب ذأ دق سوبحم

 :لاق ؟ةلسلا هذه نمل :لاق ءةلس اذإف «هسأر كلام عفرف ؟دويقلا هذه نم

 جاجد اذإف «هيدي نيب تعضوف «تلزنأف «لزاتلف اهب رمف :لاق .يل
 .هنع ماقو .مه تسيل كلجر يف دويقلا تعضو هذه :لاقف "ةصبحأو

re.رظنيف «قاوسألاب ةرصبلاب فوطي رانيد نب كلام ناك و :لاق  

 ام كتمرح ام هللاوف ؟يرتشتأ :هسفنل لوقيف «عحريف اهيهتشي ءايشأ ىلإ

 .يلع كتماركل الإ تيأر

 الأ :لاقف فط رمع نبا ىلإ لحر ءاج :لاق «نيريس نبا نع -۳۱

 كظك اذإ ءيش :لاق ؟نشراوجلا ءيش يأل :لاق ؟نشراوج كل عنصن

 ذنم تعبش ام :ههظ رمع نبا لاق .دحت ام كيلع لهس هنم تلكأف ماعطلا

 نوعوج اماوقأ تدهع نكلو «هدحأ نوكأ ال ينأب كاذ امو «رهشأ ةعبرأ

 ..ةرم نوعبشيو «ةرم

 «ملعلا يق هقوف وه املاع ماع يقل :لاق «درولا نب بیهو نع -۲

 ام هيف فارسإ ال هبيصن يذلا ماعطلا اذه نع ينربحأ !هللا كمحري :لاقف

 .عبشلا نود عوجلا دس ام :لاق ؟وه

 .يرشبأ :ةوفصلا يي (۲)

- FAY - 



 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضار باك

 ديعس سبح :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نب دمحأ نع -۳

 لزام يف انأ ام هللاو :لاق «ىتأأ املف ءاماعط هلهأ هل ًايهف «بيسملا نبا

 «يلام باهذو يسبح ناورم ونب عمحي الو «رض لزام يفل يڼٳو ءءاوس
 .يلزام يف هيلع رطفأ تنك ام يل اوديعأ

 عاتبي لحرلا نع نسحلا تلأس :لاق «يسنعلا نع نايفس نع ٤-

 بلف باطخلا نب رمع نإ :لاقف ؟كلذ يق هيلع له «محللا عاتبيو «ماعطلا

 هل رمع ناك :نايفس لاق .هتلكأ الإ اعيش يهتشت الأ افرس ىفك :لاق

 .ةنس هيهتشي ءيشلا عفدي

 نب ديزي نأ هل باطخلا نب رمع غلب :لاق كط رمع نبا نع ٠-

 رضح اذإ :ًافري هل لاقي هل ىلومل لاقف [ماعطلا ناولأ لكأي] نايفس يبأ

 «هيلع ملسف «رمع یتأف «هملعأف هءاح هادغ رضح املف :ينملعأف هماعط

 «هنم هعم لکأف محلب هءاجف «هؤاشع برقف لخدف «هل نذأف «نذأتساو

 نب دیزی ای هللاو :لاق مث هدي رمع فک و «هدی دیزی طسبف ءاوش برق مث

 نع متفلاخ نقل «هديب رمع سفن يذلاو !؟ماعط دعب ماعطأ !نايفس يبأ

 .مهتقيرط نع مكب نفلاخيل مهتنس

 بلف باطخلا نب رمع عم نحن امنيب : لاق هلظ د ةمامأ يبأ نع - ۳0

 هظ رمع كردأف «سيق نب ثعشألا انعمو «ةنيدملا ككس يف لوحي وهو
 هيف لحرع هل رمع يأ دقو «هبنح ىلإ ثعشألا دعقو دعقف ءءاينغألا
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 لوقي :لاق ‹«ثعشألا ىلع حضنيف «هشهنيو قرعلا اهنم ذحأي لعجف «محل

 اذه ىلع بصي نم نم ءيشب ترمأ ول !نينمؤملا ريمأ اي :ثعشألا

 «هدي رمع عفرف :لاق .هل نيلأ ناك نامدأ غلبي تح خبطي مث «محللا

 تیر نإ ءالک !؟مدا يت نامدا :لاق مث «ثعشألا ردص يت اهبرضف

 لزنأ الف امهنع يب فلاخيف امهفلاحأ نأ فاحأف «امهتبحصو «يجاص

 .الزن ثیح امهعم

 :اهنع هللا يضر ةصفح تلاق :لاق دعس نب بعصم نع -۷

 نم نيلأ اماعط تلكأو «كبايث نم نيلأ ابايث تسبل ول !نينمؤما ريمأ اي
 :لاق ؟ريخلا نم كل رثكأو «ضرألا كيلع كك هللا حتف دقف «كماعط

 ةدش نم ىقلي هي هللا لوسر ناك ام نيركذت امأ «كسفن ىلإ كمصحأس

 هللاو ينِإ كل تلق دق ينإ :لاق مث ءاهاکبا یتح اهركذي لاز امف ؟شيعلا

 امهعم ىقلأ يلعل «ديدشلا امهشيع لم امهنكر شأل تعطتسا نعل

۰ 

reمهيديأ نيب دوعق سانلا اذإف تلبقأ :لاق هظ ةفيذح نع  

 :هل تلقف «تيزو ظيلغ زبخب اعدف «هتيتأف هل رمع يناعدف «عاصق

 ىلع كتوعد امغنإ :لاق ؟اذه ىلإ ينتوعدو «محللاو زبخلا لكا نأ ينعنقأ

 .نيملسملا ماعط اذهو «يماعط
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 لاملا حالصإ ةئاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير بانك

TOE E ONO ENO IS 
 ر دت ها ی ت ج د

 لوقي ناك ل باطخلا نب رمع نأ ؛بئاسلا نب هللا دبع نع -۹

 «رمخلا ةداعك محللا ةداع نإف -هب حيصي- محللا اولكأت ال :ربنملا ىلع

 «هرح مكنع رسكني هنإف «رانلاب هونخسأف مكيف رحأ نإف تيزلاب مكيلعو

 اهنضح نإف «ةدحاو ةلكأ ةضيبلا مكدحأ لكأي «ضيبلا اولكأت الو

 .!ةجاجد اهنم تجرح

 ىلع تلحد :لاق «معثخ نم لحر نع فاحجلا يأ نع-٠
 .القبو الخو ازبخ نالكأي امهو امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا

 لكأ ىلع تربص نإ :رعسم يل لاق :لاق «ةماسأ يبأ نع ١-

 .ءالؤه نم ريثك كدبعتسي مل ؛لقبلاو لخلا

 يأ نب يلع ىلع انلخد :لاق «يقفاغلا ريرز نب هللا دبع نع -۲

 .ةريزخ انيلإ مدقف ىحضأ موي 4ظ د بلاط

 ‹«يلع تنب موثلك ما ىلع تلحد :لاق «يفنحلا اص يبأ نع -۳

 .بوبح اهيف ةقرح. ينوتأف «ماعطب حلاص ابًأ اوتئا :تلاقف
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةضاير باتك

 سابللا ين دصقلا باب

 :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - -۶

 كايإو «بكارلا دازك ايندلا نم كفكيلف ءيب قوحللا تدرأ نإ !ةشئاع اير

 '(هیعقرت تح ابو يقلختست الو ءءاينغألا سلاجم و

 مكاجلاو هفعضو ٠٤٥/٤ يذمرتلا هاور /1۲١۷: ءايحإلا جيرضت يف يقارعلا لاق (1)

 هيلع عنشو مكاحلا هححص ۲۸۸/١: نايبلا يق ينيسحلا لاق .هدانسإ ححصو ٤

 مكاحلاو يذهرتلا هاور ۷۸/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاقو .بيرغ قارولا نأب يبهذلا

 نبا لاقو .ثيدجلا ركنم وهو ناسح نب حاص ةياور نم o¥/o\ بعشلا يب يقهيبلاو

 هنأل :ءاينغألا ةسلاجمو .مهدنع فيعض احلاص نإف هحيحصت يف مكاحلا لهاست :رجح

قزر ةعس نم ىري امل ىلاعت هللا ةمعن ءاردزال ببسو عمطلا ءىدابم نم
 رمأ وهف «مه

 يذلا دازلا نم هنوداتعي اوناك امك هشيع نوكي ىتح ريسيلاب ءافتكالاو ايندلا نم للقتلاب

 لام اذإ :مهضعب لاقو .ءارم هنأ ملعاف ينغلا ريقفلا طلاح اذإ :يروثلا لاق .رفاسملا هذختي

 .لض مهيلإ نكس اذإف «هتمصع تعطقنا مهيف عمط اذإف «هتورع تلحنا ءاينغألا ىلإ ريقفلا

 ربكلا نم هعيج حرط ناك هنم ءزج قلحخ اذإ بوثلا نأ ثيدحلا ىنعمو :يبرعلا نبا لاق

 هياعو فاط رمع نأب درو دقو «كلذ سكعب ناك هعقر اذإو ءايندلا يف رثاكقلاو ةاهابملاو

و نيلاصلا راعش كلذو «مهبايث ءافلخلا عقرو «مدأ نم ةعقر ةرشع يتنثاب ةعقرم
 ةنس

 ةعدب لب ةنسب سيل اذو اعقرم هتأشنأو ديدحلا تعقرف ءاراعش ةيفوصلا هذختا تح نيقتمل

 ىلع بوثلاب عافتنالا ةمادتسا عيقرتلاب ع راشلا دصق امنإو یايرلا باب ةلخاد ةلعفو ةميظع

 ر ا و ا و ا

 راو ايندلا نم للقلا دصقب كلذ عرشي اغإ نكل تقال لاح يلعو رمساك نيدشارا

 رزآ یری نأ بح ها نإ رل عوام هریخ وأ هفت یلع الغ هلعف امآ ؛هسفت یلع هری

 .ةرهش بايثو ءلام ةعاضإ تأل ؛مرع رورغ وهو ةيفرصلا يز اذه نأ اط اهر
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو صفنلا ةشاير بالك

 «عبشلا نود لكو «لمألا رصقأف «كيبحاصب قوحللا تدر نإ :4هظ

 .امهب قحلت ء«لعنلا فصحاو «رازإلا سكناو

 .عاقر عبرأ هه رمع يفتك نيب تيأر :لاق د سنا نع - - ۳ ٦٦

 جرح هی هبط باطخلا نب ب رمع تيأر :لاق «بهو نب دیز نع - ۳1¥

 .مدأ نم اهضعب «ةعقر ةرشع عبرأ هيف رازإ هيلعو «ةرد هديبو «قوسلا ىلإ

 لط رمع ىأر هنأ ؛هظ رمع نب هللا دبع ينثدح عفان نع -۸

 اهنم نإو «مدأ نم اهضعب ةعقر ةرشع ثالث هيف رازإ هي هيلعو ةرمجلا يمري

 .بارتلا هنم لغتنا ماق مث دعق اذإ «ضعب ىلع هضعب طيح دق ام

 ‹«عوقرم هراز نإو هظ رمع يئر دقل :لاق «ينانبلا تبا نع -_۹

 .بارح ةعطقب هدعقم لبق نم

 موأف «هينب ضعب هه ىسوم وبأ جوز :لاق «نسحلا نع ٠-
 لحدف :لاق «نينمؤملا ريمأ ءاح :ليق ذإ رادلا يفل ينإف ءاسان اعدف «هيلع

 .نابرُح هل سیل صیمق هیلعو ةرد هدیبو سان يف 4 يلع

 هدنع نم :لاقف «قوسلا ىتأ هظ ايلع نأ ؛سيردإ يأ نع ١-

 هپ هءاجف .مله :لاقف .يدنع :لحر لاقف ؟مهارد ةئالثب نشحخ صيمق

 .طقس :لحختنا (۱)
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 وه اذإف «ترظنف :لاق .ال :لاقف ؟اذ نم رثكأ هنن :يلع لاقف .هبجعأف

 فارطأ نع لضفي وه اذإف هسبلف :لاق «هل ةقفن هيف «همك نم اطابر لحب

 .هوصح مث يعباصأ فارطأ نع لضف ام اوعطقا :لاقف .هعباصأ

 .غصرلا ىلإ همك هل ايلع تيأر لاق «بذوش نب كردم نع -۲

rrارزتۇم د بلاط يبا نب ڊ يلع تيأر :تلاق «فيفع مأ نع -  

 .ءاضيب ةعقر هيف نيلامحلا دورب نم رمح دربب

 هڪ يلعل تناك مداح ىسوم مأ نع رازبلا ليعامسإ نع ٤-

 قراف ىتح «ينامرود نم نيلأ طق اصيمق اسبال ايلع تير ام :تلاق

 .ةينالبنسلا سيباركلا :تلاق ؟هسبل ناك ام :تلق ءايندلا

 راد دنع شامقلا عيبب ناك و- هيبأ نع ملسم نب ليضف نع ٥-

 :لاق .صيمقلا اذه ينرأ :لاقف هلك يلع انيلع ماقف :لاق -ةفوكلاب تارف

 دمف :لاق !نينمؤملا ريمأ اي مهارد ةثالثب :انلق ؟اذه مكب :لاق مث «هسبلف

 :لاق مث «يعباصأ دحب هعطقا :لاقف «هعباصأ نع لضفي صيمقلا اذإف «هدي

 عفر مث «هفكف افك صوحملا ناك نإ «معن :لاق ؟هفكأ :لاق .هصح

 ام كبسح :لوقي وهو ربدأ مث «مهارد ةثالث هترح نم جرحأف ‹هصيمق

 سیبارک ناکو .لحلا كغلب

 ‹هيف بيصأ يذلا هلك يلع صيمق تيأر :لاق ءریمع نع ۰

 .يدردلا ةئيهك همد رثأ هيف تيرو «ينالبنس سیبارک وه اذإف
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 لاملا حالصضإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك

 ناک :لاق «هریغ وأ هیبأ نع ریکب نب سنوي نب هللا دبع نع -۷

 .نيفلأب عردلا يرتشيو «نيمردب صيمقلا يرتشي 4خ بلاط يأ نب يلع

 :لاقف «هسوبل يف بتوع هنا ؛4 يلع نع بهو نب ديز نع س۸
 .ملسملا يب يدتقي نأ ردجأو «ربكلا نم دعبأ اذه يسوبل ن

 «عوقرم رازإ هيلع يئر ها ايلع نأ ؛سيق نب ورمع نع -۹

 .بلقلا هل عشخيو «نمؤملا هب يدتقي :لاقف «هسوبل يف بتوعف

 باطخلا نب رمع ىلع يدح رم :لاق «ديمح نب هللا ديبع نع -۰

 :لاق .امهرد نیتسب :لاق ؟اذه كدرب ت تعتبا مکب :لاقف «ةدزب هيلعو هي

 هبرضي لعجف «ةردلاب هيلإ ماقف :لاق .مهرد فلأ :لاق ؟كلام مك

 كلام سأر ؟امهرد نيتسب ابوث عاتبتو «مهرد فلأ كلام سأر :لوقيو

 .؟اهرد نيتسب ابوث عاتبتو «مهرد فلأ

 رمع نإف «ةرم الإ طق تبذك ام :لاق «سيق نب فنحألا نع ١-

 .هنمم يثلث تيقلأف ؟بوثلا اذه تذحأ مكب :لاقف «ةرم يلإ رظن هظ

 هن ةرثك الول نسحل اذه كءادر نإ :لاقف

 هيلع هللا دبع نب ماس تيأر :لاق «نايفس يبأ نب ةلظنح نع -۲

 .رسوم وهو ةسمخ نم صيمقو «ةعبرأ نمت رازإ

 تلحد :لاق -اهنع هللا يضر ةشئاع عيضر- ديعس يبأ نع -۳

 قك هلل عسو دق سيلآ !نينمولا مأ ا :تلقف «اه ةبقن طيخت اهتيأرف اهيلع

 .قلخلا سبلي ال نل ديدح ال :تلاق .؟!كيلع
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفتلا ةضاير بانك

a O O O O O A OE TT OT د ھت 

 يضر ةشئاع ىلع تلحد :لاق «هيبأ نع ريثك نب ديعس نع ٤-

 سانلا تثدح ول !نينمؤملا مأ اي :تلقف ءاهه افطعم طيخت يهو اهنع هللا

 .هل قلح ال نمل دیدح ال هنإف «كنأشل ضما :تلاق .الب هودع اذهب

 .هل قلح ال نمل دیدج ال هنا :لاق هل رمع نع -

 :لاقف «هل نبا هلط رمع یتا :لاق «نارهم نب نومیم نع -۹

 هنإف ءهلص مث «هعطقاف بهذا :لاقف -ىلو دق هرازإ ناک و - ارازإ سکا

 «مكنوطب ين ك هللا مکقزر ام نولعجتس یرا ينإ هللاو اما «كيفكيس

 .مکنیکاسمو «مکاماتیو «مکلمارا نوکر تتو مکد ولج یلعو

 ءاهقفلا كرهتشي ام بايثلا نم سبلت ال :لاق «ميهاربإ نع -۷

 .ءاهفسلا هب كيردزيو

 دايحلا بايثلا :نيترهشلا نوهركي اوناك :لاق «نايفس نع ۸

 رقت يتلا ةئيدرلا | باتلاو «مراصبأ اهيف سانا عفريو ءاهيف رهتشي يتلا
 .هنید لذتسیو ءاهیف

 هلظ رمع نبا ىر :لاق «لجر انثدح ينابيشلا ناميلس نع -۹
 .ةرهش بوث اذه نإف «اذه سبلت ال :لاقف .نود احیبق ابو هنبا ىلع

 .ملعلا يث هقوف وه املاع ماع يقل :لاق «دزولا نب بيهو نع ٠-

 ؟وه ام «هيف فارسإ ال يذلا سابللا اذه نع ينربحأ !هللا كمر :لاقف

 .دربلا نم كأفدأو «كتروع رتسي ام وه :لاق
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 لالا حالما لاسر قلخلا بيذهنو صفنلا ةضاير دالك

IESE 

 كلملا دبع نب ةملسم لحد :لاق «ةصفح يبأ نب ةرامع نع ١-

 نينمؤملا ريمأ ىرأ ضا :ةمطاف هتحأل لاقف «هدوعي زيزعلا دبع نب رمع ىلع

 :تلاقف .اهيلع داعأ مث «هنع تتكسف «هبايث متريغ ولف ءايراب حبصأ دق

 .هريغ صيمق نينمؤملا ريمأل ام هللاو

 :هئاسلحل زيزعلا دبع نب رمع لاق :لاق «سنأ نب كلام نع -۲

 .اهفوفج ترظتناف «تلسغ يبايث كاذ امنإ !ةالصلا ترحأ ينومتيأر

 .هتمدحخ ام ىلإ يبايث ضغبأ :لاق «ةمريش نبا نع س۳

 .كيلع اهنوهأ كل كبايث عفنأ :لاق «يروثلا نايفس نع ٤-

 دحاو فنص نم نابوٿ :لاق ‹ىصحيلا رماع نب هللا دبع نع ٥-

 .فارسإ

 :بلط رمع لاق :لاق « يحونتلا دحاولا دبع نب رابحلا دبع نع ۳۹٦-

 ريمأ اي معن :لحر لاقف .هباع الإ ابيع ينم لحر ملعي ال «هللاب دشنأ

 نيب عمحتو «نيدربلا نيب ليدت :لاق ؟امه ام :لاق .نابيع كيف !نينمؤملا

 نيب عمج الو ‹نيدرب نيب لادأ امف :لاق .سانلا كاذ عسي الو ‹نيمدألا

 .كک هللا ىقل یتح «نیمدأ

 ناك اذإ ئراقلا ضغبي هللا نإ :لاق «ريمع نب ديبع نع -۷

 .اجالو «اجراح ءاباکر «اسابل
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 نب ديزي نذأ :لاق «شيرق نم خيش نع ثراحلا نب دمحأ نع -۸

 صيمق هيلعو «هيلع لحخدف سانلل رحلا ديدش فئاص موي يف ةريبه نب رمع

 رعش لثمتف «مه نطفف «نوبجعيو نورظني اولعجف «بيحلا عوقرم قلح

 :ةمره نبا

 عوري كاذ يأ كمأ كتلك اقلخم ينتأر ذإ ةمامأ تبجع

 عيضيف هدمغ قلخي فيسلاو ٠ الذبتمابحاش ينيرتامإ
 عوقرم هصيمق بيجو قلح هؤادرو ىتفلا فرشلا كردي دق

 عيضو وهو ءرملا رتو لطيو اه ومسي يتلا هتحجاح لانيو

 اعر ةشئاع نب دمحم نب هللا ديبع ناكو :ايندلا يبأ نبا لاق --۹

 :تايبألا هذهب لثمت

 مدألا كررخغي الف بشك . نع نانداحجلا نإ يحأ

 مدع يبوث يف كاحأ تييأر نأ نم نعزهجت ال

 مرك يلع نهنإف نيلب يباوثأ نك نإ

 ةًأرما ورم تناك :لاق «ورمب خيش نع ثراحلا نب دمحأ نع - ٠

 نب ةبيتق مدق املف «مهرد ةئامعبرأب ناسارح ءارو نم هعيبتو ابوث لزغت

 ةبيتق ىرتشاو «ملسم نب هللا دبع هارتشاف «هرتشي ملف «هب هت ملسم

 هصيمق يف هللا دبع هيلع لدو ءاهنم اصيمق سبلف «نيعبرأب باوثأ ةرشع
 نأ الإ :لاق ؟هبوث مأ يبوثأ :هئاسلج ضعبل ةبيتق لاقف «بوثلا كلذ نم
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 لاملا الص! ةفاسر قلخلا بيذوتو سفنلا ةضاير بانك

ETT ATER TTT TET 0 0 DOR DORON O NODE 0 
 ES س = و ف ی

 هلثمو ةئامعبرأب بوث ىلإ كاعد ام :هللا دبعل لاقف .امهنيب عمجأف كنم وندأ

 .؟!سبلي نأ الإ نيعبرأب

 ناك :لاق «شيرق نم خيش نع يرصبلا دمحم نب يلع نع ١-
 هللا مسق ام زجعي نأ تفح دقل :ةفالخلا لبق لوقي زيزعلا دبع نب رمع

 الإ يلع سانلا هآرف طق ابوث تسبل امو «يتوسك نع قزرلا نم يل كمك
 .هلک كلذ نم جرح يلو املف .يلب دق هنأ يلإ ليحخ

 ‹«زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلحد :لاق «ةلدهب نب مصاع نع - ۲

 هتمامع رک ذ- نیمهرد نیب اع هيلع ءيش لک تموقف «ةليسغ هبايث اذإاف

 ؟!كتوص عفرت !هم :رمع لاقف «هتوص عفرف هملکی لحجر لاق -اهریغو

 .هبحاص عمسي ام مالكلا نم ملسملا لجرلا بسحب

 .توصلا عفر نوهركي اوناك .:ركب وبا لاق

 :لاق -زيزعلا دبع نب رمع سرح نم- ديوس نب ديعس نع - ۳

 عوقرم صيمق هيلعو سلح مث «ةعمجلا زيزعلا دبع نب رمع انب ىلص
 هللا نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لحر هل لاقف .هفلخ نمو هيدي نيب نم بيجلا

 لضفأ نإ :لاقف «هسأر عفر مث ءايلم "”سكنف «تسبل ولف كاطعأ دق كلك

 .ةردقملا دنع وفعلا لضفأو «ةدحلا دنع دصقلا

 هسأر اطأط :هسأر سکن (۱)
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 قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير

 .'”(«سانلا نوففكتي «ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءءاينغأ كتثرو

 .افلأ نيعبس هه ض دوعسم نبا كرت لاق رز نع ١

 ا لآ نیس

 :هتترو همستقا يذلا اط ” رمع ثاریم ناک :لاق < «ملسم نع - ۷

 .هتكرت عیمج هبو «ةعارز افلأ نيعبس

 رمع :لاق ؟انيد هيلع كرت له :عفانل تلق :لاق «بويأ نع-۸

 ةرشعب همهس رمع دلو نم لحر عاب دقل ؟نيد هيلع نوكي نيأ نم

 .فلأ ةئامب. :لاق ا «فالآ

 ا ف ساو ا ا یش یا ی ا اما

 .دحأ اهيف يدلو كراشي نأ

 امل :لاق «رباح نب ميكح نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع-٠

 . ٠٠١۱ :۳ ملسمو ٤٤٥/۱ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثيدح (۱)

 - ۱۳۹۹ -۔



 :لاق .هريغ لام يدلول سيل :لاق .كمالغ قتعأ :هل ليقف «ةافولا هترضح

 هرذ مهفلَح نم أوُڪ رَت وَ يدنا شخيلو و :لاق .كمالغ قتعا

 .[۹:ءاسا] 4 هيلع اوفاح العض

 لحرلا هكرت لام نم ارحجأ مظعأ لام نم ام :لاق «رماع نع ۱١-

 .سانلا نع مهينغي «هدلول

 هل اراد ىزعلا دبع نب بطيوح عاب :لاق ءدانزلا يبأ نع-۲

 فلأ نوعبرأ هل لجر ملع ام !دمحم ابأ اي :هل ليقف «رانيد فل نيعبرأب

 .فالآ ةرشع كرتو تام يجشلا

 ةميق هلو تام نيريس نب دمحم نأ ؛ناسح نب ماشه نع-٤

 .[اسأب مويلا هب نورت اميف] افلأ نيعبرأ

 نب نمحرلا دبع ةأرما تحلوص :لاق «ميهاربإ نب ب اص نع - 1°

 .افلأ نينامنو ةئامالثب نمثلا ثلث ءاهنمث ىلع فوع
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 لاملا حالصإ ةفاسر قاخا بيذهتو سنا ةاير بتك

 لالا ةرشك يف باب

 تدب موثلک مآ جوزت هک  باطخلا نب رمع نأ ؛ملسأ نع - ۹

 .افلأ نيعبرأ ىلع هه يلع

 .اغلأ نيئالث ىلع راصنألا نم ةأرما جورت

 .فالآ ةرشعب ةيفصل رمأ هلت د رمع نبا نأ ؛عفان نع - ۸

 ىلع ةأرما جوزت به و كلام نب سنأ نأ ؛ ينانبلا تباث نع - ۹

 .مهرد فالآ ةعبرأ

 «رانيد فلا ىلع هتانب جوزي ناک 4 د رمع نبا نأ ؛عفان نع - ١

 .هناکم جرخی الو ةئامعبرأب نهيلجيو

 ىلع جوز هللا دبع نب فرطم نأ ؛ريرح نب نالیغ نع -۱

 .فالآ ةرشع

 ةرشع ىلع هتنبا جوز يعشلا نأ ؛ماس نب ليعامإ نع -۲

 .فالآ ةرشع ىلع هتانب نم ةنبالا جوزي ناك و «فالآ

 .فالآ ةرشع

 تنب ةشئاع ىلع تلحخد :لاق «هيبأ نع قاحسإ نبا نع-٤
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 لاملا حالصإ ةلاسر قاخلا بيذهنو سفنلا ةضاير باتك

 «لحرلا نذأي امك نذأتو سلجت «لاحرلا نم بحجتحت ال تناكو «ةحلط

 .يئر ام اهءارو خينأ اريعب نأ ولو «ةبكنم يهو اهيلع تلحد ينتيأر دقلف

 أ ةئام اهقدصأف يميتلا رمعم نب هللا ديبع نب رمع اه مع نبا اهحوزت

 رامي انید
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سصفنلا ةضاير باتك

 بلغي دسحلا داك» :ييي ىبلا لاق :لاق 4ل كلام نب سنأ نع-٥

 .(ارفك نوکی رقفلا داکو «ردقلا

 هنا الول ؛ رقفلا ءيشلا معن : :لاق «ةتق نب دعجلا نب دمحم نع - 38

 بعشلا يف يقهيبلاو يشكلا ملسم وبأ هاور ۱۸١۷/١: ءايحإلا جيرخت ين يقارعلا لاق (۱)
 ۲۲٠/٤ طسوألا يت يناربطلا هاورو «فيعض ديزيو سنأ نع يشاقرلا ديزي ةياور نم ٥
 فاحتإلا يق يريصوبلا لاق .اضيأ فعض هيفو ..نوكت نأ ةجاخلا تداک :ظفلب رحخآ هجو نم

 وبأ هجرحأو :تلق .يشاقرلا نابأ نب ديزي فعضل فيعض هدانسإو عينم نب دمحأ هاور ۷۷/1
 ۲٠٠٦/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو ۲۳٣/۷ لماكلا يف يدع نباو ٠۴۳/۳-٠١۹ ةيلحلا يق ميعن
 دهشي نكل :يشكرزلا لاق .ةلولعم اهلك هقرط :يواخسلا لاق ۳٤١۲/١ باهشلا يف يعاضقلاو
 ديعس يأ نع هحيحص يف ۳۰۲/۳ نابح نباو ٤٥٦/٤ یربکلا يت يئاسنلا هجرح ام هل
 :رقفلا داك .معن :لاق ؟نالدتعیو :لحر لاقف .رفكلاو رقفلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :اعوفرم

 عقوي نأ براق يأ :ارفك نوكي نأ .يلازغلا هركذ امك هنم دب ال ام ىلإ رارطضالا عم رقفلا يأ

 هب سندي ام مه للذتلا ىلعو تانسحلا لكأي دسحلاو ءءاينغألا دسح ىلع لمحي هنأل ؛رفكلا يف

 راج وهف ارفك نكي مل نإ كلذو قزرلا طخستو ءاضقلاب اضرلا مدع ىلعو هنيد هب مثليو هضرع
 هللا ىلع ضارتعالا ىلإ هيدؤي ارو لولذو بعص لك بوكر ىلع ءرملا لمحي هنألو ؛هيلإ
 هيلإ ءاجتلالاو ةبانإلا ىلإ هللا معن نم ةمعن رقفلاو :نيفراعلا ضعب لاق .هكلم يف فرصتلاو

 البقم رقفلا تيأر اذإ :ليق مث نمو «ءاحلصلا يزو ءايلوألا ةبترو ءايبنألا ةيلح وهو هنم بلطلاو
 اذه :يلازغلا لاق .لمحتلا ديدش مۇم هنأ ديب ةليلج ةمعن وهف «نيحلاصلا راعشب ابحرم لقف

 لالا ةمكح فرعت نأب الإ مذلاو حدملا نيب عمحلا هجو ىلع فقت الو لاملا ىلع ءانث ثيدحلا

 ضڅ ریخج سیلو هوجو نم رش هجو نم ريح هنآ كل فشكني یتح هلئاوغو هتدافإو هدوصقمو

 م دوسلا نأ كردي زيملا مصبلاو ةرم مذيو ةرم حدي اعم نيرمألل بيس وه لب ضح رشب الو
 .مومذلا ريغ
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهنو سفنلا ةضاير باتك

SEES EO O TTT TO EE, 
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 .رفكلا راتق هيف روثي

 لعاج مهللا» :لوقي ييي يبلا ناك :لاق «راسي نب ملسم نع -۲۷

 ‹رقفلا نم يننغأو «نيدلا ينع ضقا ءانابسح رمقلاو سمشلاو ءانكس ليللا

 0( « ٤
 ' «كليبس يف ينففوتو «يرصبو يعمسب ينعتمأ

 نم قحلا هرك» :لاق «هعفر هحايشأ نع رذنملا نب ةأطرأ نع -۸

 "«هنيد ىلع تافآلا ةفاخم رفكلا

 :وعدي كيب يلا ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۹

 .«رقفلا ةنتف رش نمو «ىنغلا ةنتف رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 مامإ :رهظلا مصاوق نم عبرأ» :لاق يَ يبلا نأ ؛نسحلا نع -۰

 ملع نإو «هرتس اريخ ملع نإ راجو ‹كنوختو اهنمأت ةجوزو «كلضيو هعيطت

 .(اددلتم هنع هحاص دج ال رضاح رقفو «هرشن ارش

 ديهمتلا يق ربلا دبع نبا لاق ۲٤١/٦ ةبيش يبأ نباو ۲۱۲/۱ كلام هحرحأ «لسرم ثيدح )١(

 اذه ىنعم امأو هنتم يف الو ثيدحلا اذه دانسإ ف كلام نع ةاورلا فلتخت ٤

 .ةفلاخم ظافلأب هوجو نم لصتيف ثيدحلا

 .هحرح نم دحأ ملو لضعم هداتسإ (۲)

 ۲۰۷۸/٤. ملسمو ۲۳۲٤/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۳)

 فارشإلا ةلاسر يف فنصملا هدروأ دقو «هحرخ نم دحأ ملو «فيعض وهو لسرم ثيدح )٤(
 ۲۹۱/٤ بعشلا يف يقهيبلا جرح نكلو ؛ملعأ هللاف عفر ريغ نم طقف نسحلا لوق نم -

 اهجوز اهنغأي ةأرملاو ءنيدلاولا قوقع :رهظلا مصاوق نم سه :هعفري ةريره يبأ نع
 ‹«فلخأف اريخ هسفن نع دعو لجرو «هللا يصعيو سانلا هعيطي مامإلاو «هنوخت

 ك
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 5 و دلا ت در ب
 لاملا جالا ةلاسر

e1حبق ام :ٍللب يبنلا دواد لاق :لاق «ىزبأ نب نمحرلا دبع نع -  

 بحاص نم ذعتساو «ىدهلا دعب لالضلا كلذ نم حبقأو «ىنغلا دعب رقفلا

 .كركذي مل تيسن نإو «كنعي مل تركذ نإ

 .ربكألا توملا رقفلا :لاق «فوأ يبأ نب هللا دبع نع - ۲

 ةثالث :ةاروتلا يف بوتكم :لاق «قوزرم نب ناميلس نع-۳

 .ىنغ دعب رقتفا لحرو «صربأ لجرو «ميقع لحجر :تاومأ ءايحأ

 كلم نم :ةاروتلا يف بوتكم :لاق «يراصنألا ةبلعت يبأ نع ٤-

 .مرملا فصن مملاو ءربكألا توملا ةحاحلاو «مدن رثأتسي مل نمو «رثأتسا

 هلك رارملا تقذ !ىنب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع ٥-

 .رقفلا نم رمأ اقيش قذأ ملف

 ىلع لاحر فقو :لاق «ينيدملا نوع يبأ نب دحاولا دبع نع ٦-

 «هحير نم مهفنأ ىلع اوكسمأف «ةورف هتحتو ةلبزم يق وهو ي بوي

 س

 جرحخأو .نسح ثيدح وهو تاق هلاجر هدانسإ .ساتلا باسنأ يف ءرملا ضارتعاو

 نإ مامإ :رقاوفلا نم ثالث :هعفري ديبع نب ةلاضف نع ۳٠۸/١۸ ريبكلا يف يناربطلا

 ارش ىأر نإو ءهنفد اريخ ىأر نإ راجو ءرفغي ل تأسأ نإو «ركشي مل تنسحأ

 «نسح هدنس :يقارعلا لاق .كتناخ اهنع تبغ نإو .كتذآ ترضح نإ ةأرماو ءهعاشأ
 تعمتحا نإف ىمظعلا ةيلبلاو ةيهادلا يه ثالثلا هذه نم ةدحاو لكف :ءاملعلا ضعب لاق
 .هلک كلذ نم هللاب ذوعن .ىهانتي ال يذلا نزحلاو ىهاضي ال يذلا ءالبلا كلذف
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 قلخلا بيذوتو صفللا ةضاير باتك

£ 

 أ ام كك هلل تناك ول الامعأ لمعت تنك دقل !بويأ اي :اولاقو

 .ءالبلا اذه كب

 هللا لزن

 !هلهأل هلذأ ام رقفلا هللا لتاقو !هلهأل هزعأ ام ىنغلا هللا لتاق :بويأ لاق

 يلو راح يل يرع ام ملعتل كنإ كتزعوف !ينتذحأ يبونذ ينا !بر يأ

 هنع رفكأف كئامأ نم مسالاب ثنحي دبعلا عمأل ينألو «بوث لضف

 .كل الالحإ

 :ةلهاب نم يبارعأ دشنأ -۷

 ناثدحلا ىنغ وأ ًاموي لاملا ىنغ ٠ ينفكي ىح سيعلا صن لمعأس

 ناوه مسو لالقإلاب رحلا ىلع امه یری ةایح نم ريخ تومللف

 نايب مدع اولاق لقي م نإو  همالك ٌْمكُح ىع ملتی یتم

 ناسلب قطان ناسل ريغب غلا كروب هلهأ نع ىنغلا نأك

 يف ةمازحلا تيأر ام :ءامكحلا ضعب لاق :ايندلا يبأ نبا لاق -۸

 نم اثدح «رومألا ضماوغب ملعلا يف فيطللا رظنلا ةفاسم ديعبلا يأرلا

 رذعت هربيدت نسح ىلع ىفع دق «مدعلا نم بناوحلا شحوم «لضعتلا

 ام اهنم زفي م ايندلا نم لزعم هنأكو «راتقإلا هلقع قلحأو «هيلع رومألا

 نأ كلذو .هنومهفيف هيلع اهنوصغ تلدهت الو «هنونكم مهبم طبنتسي

 جهبأ اهجربزب ايندلا هب ترمع نمو «راصبألا اهيف لوحج نوضرأ سانلا
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذتو فشلا ةضابر باتك

 هل نيلمأتملا ىقتاف «هيف نيعتارلا نم هاعرم رمعو «هقئادح فافتلاب رظانلا

 برضو نامزلا نارمع نع لماكلا لطعت اذإو «هرمن ينحب ردقو «هتبن ميمعب

 ناك نإو «هقئادح مراكم بدحجأو «هملع عاقب ترفقأ ؛مايألا ىلازع

 رظانملا نم قبأ ام ماوملا نونع سياق امنو «راثتسملا رطع طبنتسملا رك

 .ةرامعلا نم يلاخلا دلبلا ةشحوب

 :هل ناسح لاق -۹

 ميعنلا هيلع ىطغ لهحو لاملا مدع هب یرزا ملح بر

 ريقفلا ىلع مالسلاب لخبيو موق ينغ لك سانلا ءيجم
 ريمألاك ةيحتلاب ايحيو هوأر اذإ يغغل عسويو

 روبقلا ف اراصو اكله اإ ءاوس امهتسيي تولا سيا
 نم ةلصحخ نم ام :ءامكحلا ضعب لاق :ايندلا يبأ نبا لاق ١-

 ىم امادقم ينغلا ناك نإف «بيع ريقفلل يهو الإ حدم ينغلل يه لاصخلا

 يم اغيلب غلا ناك نإو «اجوهأ يم امادقم ريقفلا ناک نإو «اعاجش

 يمس انيكر يغلا ناك نإو ءاراذهم يمس اغيلب ريقفلا ناك نإو ءابیطح

 يمس اتومص ينغلا ناک نإو ءالیقث يم انيكر ريقفلا ناك نإو ءاميلح
 ةرطضملا ةجاحلا نم ريخ توملاو ءايبغ يم اتومص ريقفلا ناك نإو ءاتيمز

 .سانلا ىلإ
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 قلخلا بيذهنو سفنلا ةضادر بانك

SE ا ی لک ا 

 لاملا حالصإ ةلاسر

 :ءارعشلا ضعب لاقو :ايندلا يبأ نبا لاق - ۲

 رقفلا نم ريح ربقلا نإ كرمعل
 ةمعن لضفأب دغي لزي مل نمو

 مركم ةايح نم ريخ تومللو

 ىلوم رفعج وبأ دشنأ- ۳

 هؤافص لق دبعلا لام لق اذإ

 امزاح ناک نِإو يردي ال حبصأو

 :رخآ لاقو- ٤

 هقيدص لق ءرملا لام لق اذإو

 هدوع معط هندحخ هيلإ مذو

 :رحخآ لاقو- ٥

 هتانق تنال ءرملا لام لق اذإ

 ترتحجاو ةريشعلا ف اليلذ راصو

 اه ينب

 رسع اذ حبصأف رسي اذ ناک نمل

 رقفلا هفاحأ ايدكم لأسي نمو

 م

 هۋام”و هضرأ هيلع تقاضو

 هژارو وأ رحل همادقأ

 هقيرط ديريامع هب قاضو

 هقوڏي نيح هيلحتسي ناک دقو

 دعابألا فيكف ىندألا ىلع ناهو

 عزفاف ترقتفا اذإ !ينب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «بعك نع ٦-

 هنإف «هنئازخو هلضف نم هلأساو «هيلإ عرضتو هعداف «هدحو كبك كبر ىلإ

 .ائیش كيلع اودري الو «مهيلع نوهتف سانلا لأست الو «هريغ هكلعب ال

 .يلام لق نيح يناوخٳ ينافح :لاق «ةقوس نب دمحم نع - ۷
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 هنآ :-ل يبلا كردأ دق ناك و - ظ هيبأ نع دعس نب لالب نع - 44۸

 .مهب ينتأف :لاق :لاق .يئالوُ مهاه :تلق :لاقف ؟كونب ني :لاقف «ضرم

 مهذيعأ مهللا :لاقف «مهب هتيتأ مث «ءاضيب اصمق مهوسبلأف يلهأ ترمأف لاق

 .مدآ ینب ىلإ رقفلا نمو ةمآسلا نمو «لمعلا ةلالض نمو ءرفكلا نم كب

 ف ام ىلإ اوحاتحت نأ ءالبلا دهحج :لاق هب د نابع نبا نع - 4

 .مكوعنميف سالا يديأ

 لقعو يوق ناعإ ةجاحلا عم يغبني :لاق «ديبع نب سنوي نع -< ٠

 ٠ .دیدش

 .ءىشلا ةلقو «لايعلا ةرثك ءالبلا دهح :لاق 4ظ رمع نبا نع ٤١-

 كلملا دبع نب ناميلس رمأ :لاق «رابحجلا دبع نب رجح نع-۲

 دهح نم هللاب ذوعأ :هدنع لحر لاقف «هقنع تبرضف مورلا نم لحرب

 انإ :لاق .قانعألا برض مكدنع ءالبلا دهج نإ !ءالبلا دهج :لاقف !ءالبلا

 .ىنغلا دعب رقفلا ءالبلا دهج نإ :لاق «كلذ لوقن

 :هنبال برعلا ضعب لاق :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع - ۳

b,0 ا ْ . N) f 
 رمأ نمو «لذ لق نمو «مرحلا نع عافدلا يركلا مرك نمو «رظنلا

 .هژادعأ لق هؤابرقأ رثک نمو «بلغ هراصنأ لق نم ينعي رثك :رمأ (۱)
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 ناك اذإف [ناموي رهدلاو] «عوضخلا رقفلا رشو «عونقلا ىفغلا ريخو «لف

 .رسحنيس اهالكو «ريطصاف كيلع ناك اذإو «رطبت الف كيلإ

 معنأ نم :لاقف «هءاسلج دايز لأس :لاق «دایز نب ریثک نع ٤‰-

 ؟هرومأ نيأو ؟هدونح نيأف :لاق .نينمؤملا ريمأ هل ةيواعم :اولاق ؟سانلا

 ؟نمف :اولاق ؟يروغث نيأو ؟يدونح نيأف :لاق .ريمألا اهيأ تنأف :اولاق

 .انباوبأب فيطي ال «ةشيعملا نم دادس هل دبعتم باش :لاق

 ‹ةعامج يف ةالصلا :ثالث يف ايندلا :لاق «عساو نب دمحم نع - ٥

 الو «ةحجاح دحأ ىلإ هيف كب سيل شيع نم ماوقو «ىركذلا لهأ ةسلاحجو

 .ةنم كيلع هيف دحأل

 !نابأ اي :هثداحأ انأو تيمكلا لاق :لاق «بلغت نب نابأ نع - ٤٩

 اهب ًأبعي ال كئارتلا نم ةكيرت ريقفلا نإف ءالزه تم نإو ارقف سانلا ربخت ال

 :هلوق يندشنأو ءاهيلإ تفتلي الو

 لعنلا قلح ةنمد يف تكر ت امك ةكيرت الإ بلك اي متنأامو

 :لثمتي ءالعلا نب ورمع وبا ناک - £۷

 رازيو هل ىدهي ينغلا تيبو هلهأ رجهي رقفلا نأ رت ملأ

 راشعو هل لوش تحرس اذإ هدج ناك نم ءرملل رضي اذامو

 ؛سانلا يديأ يف امم سأيلا رهظأ :لاق « ينالوخلا ملسم يبأ نع -۸

 كايإو «رضاحلا رقفلا هيف نإف ؛سانلا ىلإ تاحاحلا بلط لقأو «ىفغلا هيف نإف

-6۰ - 



 تعطتسا نإو «دوعي ال هنأ نظي نم ةالص لصو «مالكلا نم هنم رذتعي امو

 .لعفاف مويلا كنم اريخ ادغ نوكتو «سمأ كنم اريح مويلا نوكت نأ

 ةمعن يف اموق يتمحر لثم تمحر ام :لاق «دمحم نب رفعج نع -۹

 .ةقاف مهباصأ م

 اعيش لأسأ ال هللاو :لاقو «بابلا قلغأف «ةحاح هتباصأف «ةليإلاب ديوعلا

 .لأسي ملو اعوج تامف «ادبأ

 رقتفا اذإ :لاق ءامكحلا ضعب نع يفغلبو :ايندلا يبأ نبا لاق ١-

 له رايخ نم ىليل يأ نبا دنع لحر دهش :لاق «نایفس نع-۲

 .!ريقف لحرلا «ريقف لحرلا ؟بهذي نيأ :لاقف «هتداهش درف «ةفوكلا

 :هنبال لوقي لحرل «نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ۳

 ديدش كاذ نإ الك لهألا ىلع نكأ الو ينأشل يضمأ ينلح الأ

 ديلخ تنأو انك امك ذفنف ةيقب نونسلا كنم تكر ت نإو

 دوعت يلع فعض ىلع تنأو يتماقإ تربك نإ زجعو تربك
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذوتو صفنلا ةضادر الك

SOE STE SESI E TET TTS 
E SOE TENTES OSDNTEN NON OGS 

 ديمحل ميف ينإو لقم  يننأل يناكم ىصعت ينرت أ
 ديشر تنأ تأطحأ اذإ ليقو يسلحج برقل لام اذ تنك ولو

 رعشلاو- يبارعألا نب هللا دبع وبأ اندشنأ :ايندلا يبأ نبا لاق ٤-

 :لاق -يبأ كلذب ينربخأ يسبعلا درولا نب ةورعل

 ريقفلا مهرش سانلا تيأر  ينإف ىعسأ ىنغلل ينيعد

 ریحخو بسح هل یسما نإو مهيلع مهنوهأو مهدعبأو

 ريغصلا هرهنيو هتليلح هيردزتو يدنلا هيصقيو

 ريطي هبحاص داؤف داکی لالح هلو ىنغلا وذ ىفليو

 :هريغ يندازو

 روفغ بر ينغلال نكلو مح بنذلاو هبنذ ليلق

 امأ :هل خأ ىلإ لحر بتك :لاق «يفوصلا هللا دبع يبأ نع ٥-

 رابجلا ملع امل ميلستلاو «ردقلاب اضرلاو كك هللا ىوقتب كيصوأ ينإف ؛دعب

 اقزر سفن لكل لعج كلك هللا ناف «قزرلا موسقمو لحألا نونكم نم

 قزرلا كلغشي الف ‹«فرصنم اهريغ ىلإ هنم ءيشل سيل ءافوصوم

 تبعتأ الاحر تلغش دقف «كيلع ضورفملا لمعلا نع كل نومضلا

 ءاقزر مه موسقملا ىلع اودادزي ملو اوديزي مل مث مهرافسأ تلاطو «مهنادبأ

 مسقب يضر عنق نمو «عنق يضر نم هنإف ءاضرلاو عونقلا كايإو هللا انقزر

 .مالسلاو كك هللا
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 رقف هنم ذوعتي ناك يذلا رقفلا :لاق «درولا نب بيهو نع ٦-

 .بلقلا

 :رقفلا :نولوقي سانلا عمأ :لاق «ةنييع نب نايفس نع-۷

 ةلق :ءاج ام هيف ءاج يذلا رقفلاو ‹«ءيشلا ةلق وه رقفلا نوريو «تولملا

 :لاقف «مهب ًادبف سانلا كبك هللا ركذ دقل «همسقو ا هللا ءاضقب اضرلا

 .[:ردخا] (نيرجلهُملا ءآرفقلل طظ

 :رعاشلا نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ۸

 عماطملا يواهم يف اريثك ىدرت هيأرب هاوه رصقي مل ءرملا اذإ

 عباتب رومألا لك يق كرهدب نكت الو اریقف تم وأ امدعم شعف

 عضاوب مبركلا ءرملل رقفلا الو هباصأ نم انئاز لام ناک امف

 عحوأ طوسب دابعلا برض ام :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع ٩۹-

 .رقفلا نم

 :دایز نب دمحم دشنأ د ٠

 هراسي ريغلاحخأ نومظعي ال مهلهأ ريغ سانلا تيأر ينإ

 هراسعإ ىدل مهدنع نوهيو هب اوفح ةطبغب هوأر اذإف

 هرازمو هئاحإ لوط تدرأو هماود قيدصلا نم تدرأ اذإف

 هرانيد يق هيلع ناسللا برذ ىرت الأ ةرمجب ناسللا وكاف

-- 



 لاملا حالصإ ةلاسر قاخلا بيذهنو صقنلا ةشاير بالك

 هراهبو هبلب كيلإ ارط هدوب كيلع افطعنم كاقلي

 هرافنو ةسارشب افقلا ىلو هفك يقام ديرت كآر اذإف

 ىلإ ءامكحلا ضعب بتك :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ١-

 نسحب اباب كل حتفي نأ ىلإ هب غلبت ءارخذ عونقلا لعحاف ؛دعب امأ :هل خأ

 يذ عم كلك هللا نوعو «لذخت ال عناقلا نم ةقفنلا نإف «هيف لوحدلا كب

 هللا بادآ نم اعون رقفلا ناك ارو «فوهلملا نم عيضلا برقأ امو «ةانألا

 كردت م ةرمث لجعت الو «بتارم ظوظحلاو «بقاوعلا يف هريحو
 «هيف حلصي يذلا تقولاب ملعأ كل ربدملاو «ةبذع اهناوأ يف اهانت كنإف

 .مالسلاو ءاهلك كرومأ يق كل هتريخب قثو

 :ءيشل هسأر مدآ نبا عضو ام ثالث الول :لاق «نسحلا نع -۲

 .باثول نهعم هنإو «توملاو «ضرملاو «رقفلا

 :ينيدملا رفعحج وبأ دشنأ --۳

 الوعم نامزلا دتشا اذإ مهيلع دحأ ملف يطهرو يمع ينب تيتأ

 الوخم معلا دحام مهيف ناك نإو ىغلا دمحي هموق يف رقتفي نمو

 المحت نإ هتمص ازجع بسحيو  مهضعب كسحبيو اوطعأ نإ نونعي

 الوحأو لاجر نم ىوقأ ناك نإو هلام ةلقءرملا لقعب يرزيو

 الومتي وأ ليللا اذه نشاوح هسفنب مار مزجلا اذ فلا نإف

a2:لهألا انيأر انإ :ءامكحلا ضعب لاق :ايندلا يبأ نبا لاق -  
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 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك
RENGE GO 

 ةقافلا انيأرو «ةورشلا عم هاجلاو ةءورملاو ناوحإلاو ةيشاحلاو ناوعألاو

 ءةمهتلا ىلع ادروم «ملعلل ةبهذمو «لقعلل ةباسم «تقملل ةيعاد مدعلاو

 بهذ نمو «هرورس بهذ هايح دقف نمو ءايع دقف رقفلا هسم نمو
 «هنزح لاط هاذا رثک نمو «هاذأ رثک هتقم اشف نمو «هتقم رضح هرورس

 .هيلع ام هل ام ردي ملف «طلتحخا هلقعب بيصأ نمو «هلقع دقف نزح نمو

 صاعلا نب ديعسل ىلوم ضرم :لاق «نارمع نب ةلمرح نع ٥-
 اذإف ءةنوفدم مهرد فلأ نوثالث انههو كريغ يل سيل هنأ ديعس ىلإ تعنف
 ىلإ انأسأ دق الإ انارأ ام :لاق «هدنع نم جرح املف .اهذخف ثم انأ

 «هدهاعتو سرفب هيلإ ثعبف «انيلاوم خويش نم وهو «هب انرصقو «انالوم
 ىتأ عحر املف «هتزانج دهشو «مهرد ةئامنالثب انفك هل یرتشا تام املف

 ىقح «ايش دج ملف «رفحف «ركذ يذلا عضوملاب رمأو «بابلا درف تيبلا
 :ديعس لاقف ‹«نفكلا بحاص ِءاجو :لاق ءائيش دج ملف ءهلك تيبلا رفح

 ياي ق مهتيتأف «سرع ىلإ تيعد :لاق هه ةريره يبأ نع ٦-

 :لاق .تلحخدف تعج م «يبای تلدبأو تعحرف «باوبلا يندرف «هذه

 هللا رفغ !لكأي مكلا !هللا ناحبس :هل ليقف .لک لک :لاقف «همک لسرأف

 .هذه ياي تیعد امنإ :لاقف !كل

 م نم :بتكلا ضعب ي تدحجو :لاق ‹«هبنم نب بهو نع -۷

 .هتوم هرقف تلرزنأو «كلذ تركنأف «هلحأ لبق تام «هشيع رادي
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهنو سقفنلا ةضاير بانك

 ال ك هللا نإ :انذاتسأ انثدح :لاق دمحم نب هللا ديبع نع -۸

 مهنم تلتق ينإ !بر اي :لاق «ةلاسرلاب نوعرف ىلإ ثا ىسوم لسرأ

 دق سفنلا مهنم تلتق نيذلا نإ :كإك هللا ىحوأف «نولتقي نأ فاحأف اسفن

 لظ يف رفنلا كعلوأ دحو «نوعرف ىلإ ىتأ املف «ةلاسرلا لمحتف .اوتام

 .اهوظفح مث «هيلإ اورظنف «مهراصبأ اوعفرف :لاق «صوخلاب نوقسي طئاح

 ينأ كك هللا ىحوأف :لاق !ءايحأ مهو «اوتام دق نأ يل تلق !بر اي :لاق

 .رقفلا :ربكألا توملاب مهتيلتبا دق

 امو ءرقفلاو ىفغلا الإ وه ام :لاق هلط دوعسم نب هللا دبع نع -۹

 نإو «فطعل هيف يلع نإ ىنغلا ناك نإ ؛ءاوس امهنإ «تأدتبا امهيأب يلابأ
 .ربصل هيف يلع نإ ارقف ناک

 :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠-

 رقفلا نم ريخ لاملا حالص نإف ادسفم كت الو حلصأ حلصم ابأ

 یرثم هنأ اوملعی نإ هموق ىلع ةزع دادزي ءرملا نأ رت ملأ

 .ءالؤه انب بعالت هذه انتعیضب الول :لاق «نایفس نع -۱

 نب دمحم ىلع تلحد :لاق «ميلس نب ناميلس ةملس يبأ نع -۲

 :لاق مث تاطالخلا هذه نم ائيشو ازبح انل مدقف هتيب رفعح يأ يلع

 رتق اذإو ءانسفنأ ىلع انعسو انيلع كك هللا عسو اذإ موق انإ !ةملس ابأ اي

 .ءيشب ك هللا تاي تح ءانربص انيلع
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 قلخلا بيذيتو سفنلا ةضاير بانك

a O SS SE 0 O ARO A a 2 

 ابأ نكي لحر ناك :لاق «ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأ نع-۳

 رثك املف «هنوطعيف مهأسيف ةيدابلاب هل مع ينب ىلإ فلتخي ناكو «ريثك

 اه لاقي ةأرما ىلع هقيرط ناكو «هنع اوكسمأو «هوعنم مهيلع كلذ

 «مهيديأ اوكسمأ دق كمع ينب تيأر !ريثك ابأ اي :تلاقف «ةجفرع

 :لاقف .ةيطعلا دعب كل اوركنتو

 بلقي لاح دعب الإ دعب الو بجعأ لزم نم ام يلذع كنع يعد

 بحرم تام امدعم ينوأراملف 0 ابحرم نولوقي يمع ونب ناكو

 بنذم سانلا نم ىقلي نم لك لإ ةحاحل ودغي نيح لقم لكف
 بغرم هيف وأ سانلا هيلإ ريشي دحاو سيل ذإ توما درو باط دقف

 :لاقو .بيلص ناعيإ يغبني :لاق «دباعلا ةيشبح يبأ نع ٤-

 .مهمامذب موقأ ال نأ فاحأ ينإ «ءارقفلا ينرواجي نأ بحأ ام

 :ماشلا لهأ دابع نم لحجر لاق :لاق «ليعامسإ نب فلخ نع ٥-

 .ةرثأم ىنغلاو «صاوح رقفلا :بتكلا ضعب يف تأرق

 :يروثلا نايفس يل لاق :لاق «لهلهم يبأ ةقدص نب ديعس نع ٦-

 «كحجئاوح يف كلك هللا لإ بغراو «سانلا عيمج نع ءانغتسالاب كيلع

 .كزاهح ةمرم كمه نكيلو «كبوني اميف هيلإ عزفاو

 «ينصقتني هنأ هنع ينغلبيل لجرلا نإ :لاق «ليمج نب مثيلا نع -۷
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 ‹ ينوفجيل لحرلا نإ :ءالقعلا ضعب لاق :لاق انهم نبا نع - ۸

 .يدبک ىلع ادرب هئافجب تدحجو «هنع يئانغتسا ترک ذ اذاف

 وميم نب نع :لاق ‹«نوميم نب ماس نع -۹

 ببس قزرللو قزرلا ببس يف ٠ بحعلا يف ركفت ايندلا بحاص اي

 بلطلا ف لمجأف كيتأيس ناك

 :قارولا دومحم دشنأ - ٠

 ائشانو الهھک رھدلا فورص تسبل

 قفغلا نم اريح نيدلا دعب رأ ملف

 ةناهتما الإ لاملا نيرأ مو

 بستكاو كريغل الام نرحدت الو

 الو رتقم راقتفاب يردت ال كنإف

 ةفيلح ريح تاف امم هللا يلو

 اهب درت ةنجب نامزلل ننجح ملو

 :قارولا نب دومحم دشنأو -۱

 ةمج بئاجع هيف اركسع ىرأ

 هلام دوسي لام يذ لك ىرُأ

 الماح لقعلا ىلإ ابوسنم رخآو

 رسيلاو رسعلا ىلع هيلاح تبرجو

 رقفلا نم ارش رفكلا دعب الو
 رجألاو ربلا هجوأ يف هجارحإو

 ركذ ىلإ ةايحلا يف اركذ كلاعب

 ربقلا ىف ترص اذإ رسيلا اذ رسي

 رهظ نم كبسحو يقابلا فلخلا ىلع

 ربصلا نسحأف وأ ثادحألا

 لقعلا اه لض لقعلاب تضرعتسا اذإ

 لصف الو كانه لصأ ال ناك نإو

 لبنلاو هاجلا هل لهح وذ كونأو
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 إ _ قلخلا بيذهتو صقنلا ةشاير باتک

EDE?ا ی ا  
E SS a ADHD ي هک ا ا 

 لهجلاو كونلا هرض اذه رأ ملو ٠ هغلب كردأ يأرلا لضفب اذ الف

 لضفلا هل ريثكلا لاملا اذ نكلو هلهأل نامزلا اذه يف لضفلا امو

 لعغف مهلعفو لوق موقف -مهتيقل ثيح لاومألا يوذ فرشف

 يلام اي تيدان اذإ يادن الإ ٠٠ ىنلذخت تيدان اذإ ادنلا لك

 لاح ىلع وبنأ الو عيطتسأ ال هبلطأ نيح ىبل لوقأ نإ ام

 ركب يبا دلو نم نامثع نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ دشنأ ۳

 :لظ قيدصلا

 هدوحج ىلع داوجلا لخف

 مهلضف نم سانلا لاست الو

 ةة جاح ىف هللا نذأ اذإ

 دابعلا ديأب اضقلا سيو

 نعزجب الف رسي رسعللو

 ىنغلا لان ءرملا عنقاذإ

 هلخب ىلع ليخبلا لحخو

 هلضف نم هللا لس نكلو

 هلسر ىلع حاجنلا كاتأ

 هلهس یلعو هنزح يلع

 هلحر نم ةيطلا ىرعو

 فيك :مهدأ نب ميهاربإل لحر لاق :لاق «ةيقب نع ٤-

 دم حبصأ اذإ نم لاح ًاوسأ ام :لاق «ثراحلا نب سيق نع ٥-

 .!هریغ دی نم هصرق لإ هقنع
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 لاملا حالصإ ةلاسر قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير بانك

 ۾ ام ءاريخ نولوقي سانلا لازي ال :لاق «ثراحلا نب رشب نع ٩-

 .ايش مهدحأ لأسي

 كرابملا نب هللا دبع يلإ ثعب :لاق «برح نب بيعش نع -۷

 ال :مه تلقف ؟تعنص ام :اولاقف ءارقلا ينعاجف ءاهتذحخأف لاومأب

 لإ اوعمجأف «ةعوضوم يهاهو «ينيد اهب يضقأل هتذحأ انإ كك مكؤ سي
 .اوعجري ملف اوبهذف «ينيد يضقأ تح مكتيب

£ 4 £ @ # % # 

 لاملا حالصإ ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

6۰ - 



 ايندلا يبأ نبا لئاسر تاعوضوملا سره

 تاعوجوملا سرهف
 ةبوتلا باتك

 ۹ ناطيشلا دئاكم ةلاسر ٠

 > ةبوتلا ةلاسر ٠

 ءاجرلاو فوخلا باتك

 4۹۷ نازحألا رورسلا باقعأو رابتعالا ةلاسر

 ۳ ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر

 4۳ هباوثو هللا:ةيشح نم ءاكبلا ركذ - باب

 o4 ءاكبلا ءاعدتسا - باب

 ۱۹۱ ءاكبلا بابسأ - باب

 AF نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا - باب

 ۱¥ یکبو ظعو نم - باب

 o¥\ ىكبو ةظعوملا عمتساف ظعو نم - باب

 ¥ ةالصلا يف ءاكبلا - باب

 ۸۳ ةالصلاب ءادنلا دنع ءاكبلا - باب

 Ao\ روهطلا دنع ءاكبلا - باب

 ۸1 ءاكبلا ءافحإ - باب

 ۱۸۹ بونذلا ىلع ءاكبلا - باب

 ۹٤ ءاكبلا هينيع دسفأ نم - باب ۰

 ۱۹۹ ههجو يل عومدلا ترثأ تح ىکب نم - باب
 ۲۰ ءاکبلا مدي ناک نم - باب ۰

 ۲۷ كلذ نع باحأف ءاكبلا ةرثك ىلع بتوع نم - باب

 ۲۲۹ ملسو هيلع هللا یلص مدآ ءاکب - باب
 ۲۳۸ ملسو هيلع هللا یلص حون ءاکب - باب

 ۳۹ هحونو هيلع هللا یلص دواد ءاکب - باب
 Yoo هیلعو دمع ىلع هللا یلص ایرکز نب ی ءاکب - باب

 YoA مهيلع هللا ىلص ةكئالملا ءاكب - باب

 ۲۹۱ نيئاكبلا نم عماج - باب |

 ۲۹۷ ةدشلا دعب ج رفلا ةلاسر

 1o تابوقعلا ةلاسر

 YY مالسلا هيلع ىسوم ةصق - باب

 V4 مالسلا هيلع بيعش ةصق لوأ - باب
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 مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس ةصق لوأ -

 مالسلا هيلع دواد ةصق لوأ -

 مالسلا هيلع مدآ ةصق لوأ -

 نوعرفو ىسوم ةصق - باب
 مالسلا هيلع بوقعي ةصق - باب

 تارافكلاو ضرملا ةلاسر

 قربلاو رطملاو دعرلا ةلاسر

 رطملا - باب
 دعرلا -

 قربلا يق - باب

 حيرلا يق - باب

 نزحلاو مهلا ةلاسر

 دمكلا يق - باب
 ناسللا بادآو تمصلا باتك

 ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر
 تمصلا لضفو ناسللا ظفح - ب

 لطابلا يف ضوخلاو مالكلا لوضف نع يهنلا - باب
 كينعي ال اميف مالكلا نع يهنلا - باب

 ءارملا مذ - باب

 مالكلا يف رعقتلا مذ - باب

 تاموصخلا مذ - باب

 اهمذو ةبيغلا - باب

 ةبيغلا ريسفت - باب

 اهب مالكلا اهبحاصل لحي يتلا ةبيغلا - باب
 هيحخأ ضرع نع ملسملا بذ - باب

 ةميمنلا مذ - باب

 نيناسللا يذ مذ - باب
 ضعب نم مهضعب رخسي نأ نم دابعلا هنع يهن ام - باب

 بايتغالا ةرافك - باب

 نيعجأ سانلل نسحلا لوقلا نم مهتتسلأ هيف اولمعتسي نأ دابعلا هب رمأ ام - باب

 ءاذبلاو شحفا مذ - باب

 هب ملكتي نا يهن ام = باب

-\ETY- 

 ايندلا ىبأ نبا لئاسر



 حازملا مذ - باب

 رسلا ظفح -

 قطنلا يف ظفحتلاو مالكلا ةلق يق - باب

 هلضفو قدصلا - باب

 دعولاب ءافولا -

 بذكلا مذ يق - باب

 نيحادملا مذ ¬ باب

 ةميمنلاو ةبيغلا ةلاسر

 ءارملا مذ - باب

 مالكلا يف رعقتلا مذ يف ءاح ام - باب

 تاموصخلا مذ - باب

 اهمذو ةبيغلا - باب
 ةبيغلا ريسفت - باب

 اهب مالكلا اهبحاصل لحي يتلا ةبيغلا - باب

 هيحخأ ضرع نع ملسملا بذ - باب ٠
 ةميمنلا مذ يق ءاج ام - باب

 نيناسللا يذ - باب

 سعب نم مهب رسي نأ نم دالا هن يهت ام < باپ

 بايتغالا ةرافك -
 اخل ا ب بیذهتو سفنلا امار باتک

 ربصلا ةلاسر

 ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر

 كلذ يف لضفلاو ليللا مايق ىلع ثحلا - باب

 دجهتلل مايقلا دنع ءاعدلا - باب

 اهددري اعيمج ةليل ةيآب ماق نم - باب

 اعيمج ليللا موقي ناك نم - باب
 هبرل ةناكتسا ليللاب هسفن لغي ناک نم - باب

 دجهتلل مايقلل كاوسلا - باب

 باب ¬ باب

 مهمادقأ تمروت یقح نيمئاقلا ركذ - باب

 هراد رامع همایقب موقی ناک نم - باب
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 يندلا يبأ نبا لئاس تاعوضوملا سرهف

 qor دجهتلل ليللا تاعاس لضفأ - باب

 ¥0 هتدقر نم كلذل هبنف هدحهت نع مان نم - باب

 ۹1۸ ٠ مهتعنو نيدجهتلا ةفص - باب

 ۹۷۱ نيدجهتملا باوث - باب
 32 رحسلا نم مايقلا - باب

 ۹۷۹4 هدحهتل مایقلا دنع هبایث اص سبلی ناک نم - باب
 ۹۸۰ مولا نم دبعلا راعت اذإ لوقلا - باب

 ۹۸۲ ليللا مايقو دجهتلا نم عماح - باب
 1۳ عوحا ةلاسر
 31۱ سفنلا ةبساحم ةلاسر

 31۱ اهيلع ءاردزالاو سفنلا ةبساحم ركذ - باب

 31۸ سفنلا مذ - باب

 11۲6 سفنلا ةبقاعم - باب
 YA اهتارهش نم اهعنمو سفنلا داهج - باب
 ٤ بلقنملا ءوس ةفاخم سفنلا ىلع رذحلا - باب
 1۸ داعملا يق ةحارلا بلط لامعألا يف بأدلاب سفنلا داهجإ - باب

 1۳ عرولا ةلاسر
 1111 رظنلا يق عرولا - باب
 11۷۰ عمسلا ق عرولا - باب
 1۷۳ مشلا يف عرولا - باب
 1Yo ناسللا يت عرولا - باب
 1۷۸ شطبلا يف عرولا - باب
 1۸۰ نطبلا يق عرولا - باب
 :SS جرفلا يق عرولا - باب
 1۸۸ يعسلا يف عرولا - باب

 114۰ نيعرولا رابخأ - باب
 1149 عيبلاو يرشلا يف عرولا - باب
 1۱44 نيعرولا باوث - باب
 1۰1 نيعرولا يف - باب

 10 لومخلاو عضاوتلا ةلاسر
 ۲٤ ةرهشلا يف ام - باب

 ۳۱ عضاوتلا - باب
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 ايندلا يبأ نبا لئاسر تاعوضوملا سره

 RES سابللا يف عضاوتلا - باب

 Yor\ قلخلا نسح - باب

 1 ربكلا يق - باب

 NYY لايتحالا - باب

 1۷۹ ناضمر رهش لئاضف ةلاسر

 A۲ هلضفو ناضمر رهش .رکذ - باب

 YAY روحسلا يف - باب

 1۳۰۱ لالا حالصإ ةلاسر

 ۳۰۱ هقح نم لاملا ذحأ - باب

 ۳۹۳ لاملا لضف - باب

 ۳۲7 لاملا حالصإ - باب

 ۷ ريبدتلا نسحو ةشيعملا يف قفرلا - باب

 3: فارتحالا - باب

 Tot تاراجتلا لضافأ - باب

 oY ةراجتلا نم مومذملا - باب

 4 عايتبالا يف ةسكامملا - باب

 ۳7٦ تاراقعلا - باب

 ۳3۹ عايضلا - باب

 YT ديلا لمع - باب

 YY لاملا يف دصقلا - باب

 At معطملا يق دصقلا - باب
 ١ سابللا يف دصقلا - باب 1۹۱

 ٠ تاك ر تلا - باب ۳۹4
 لالا ةرثك يف - باب 4۱
t۲ رقفلا - باب 

 سرهفلا 1۱
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